
                                                              
Załącznik  Nr 9  do  SIWZ nr 271.1.2015 

WZÓR   

UMOWA NR………..      
 

zawarta w dniu ……………… 
 
 
pomiędzy : 
Gminą Stare Pole   ul. Marynarki Wojennej 6  , 82-220 Stare Pole 
reprezentowaną przez: 
 
…………………………………………………….. 
 
zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a ………………………………………………… 
 
 
reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………….. 
 
zwanym dalej Wykonawcą ,  
 
o następującej treści: 

 
 

Przedmiot umowy. 
 

§ 1. 
 

1. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego 271.1.2015 Zamawiający zleca,  
a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi utrzymania i eksploatacji urządzeń, sieci 
kanalizacji sanitarnej , przepompowni oraz oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stare 
Pole. 
2. Szczegółowe zestawienie ilości oczyszczalni , przepompowni i sieci kanalizacji sanitarnej 
określa załącznik nr 10 do SIWZ. 
3. Oferta Wykonawcy i dokumentacja przetargowa stanowią integralną część umowy. 
4. Przekazanie przedmiotu umowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 
5. W przypadku budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych będą one każdorazowo 
przekazywane Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem zdawczo- odbiorczym. 
 

Wynagrodzenie. 
 

§ 2. 
 

1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będą należności pobrane  
z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków. 
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2. Strony  ustalają  cenę  za wykonywanie usług:  
 
 
lp wyszczególnienie rok 2016 rok 2017 rok 2018 

( od 01.01.2018r. do 
30.04.2018r.) 

 
1 
 

 
Cena netto 

 
                               zł 

 
                               zł 

 
                                 zł 

 
2 
 

 
Vat…..% 

  
                               zł 

 
                               zł 

  
                                 zł 

 
3 
 

 
Cena brutto 

 
                               zł 

 
                               zł 

 
                                 zł 

 
 
Łącznie: 
 
 
Netto……………………………….zł 
 
 
VAT ……% ………………….zł 
 
 
Brutto………………………………zł 
 
3. Wynagrodzeniem Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w roku 2015 będą 
należności  pobrane z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w/g obowiązującej do 31 
grudnia 2015r. taryfy w wysokości 5,00 zł / m3 + VAT ( Uchwała Nr XXXIII/274/2014 Rady 
Gminy Stare Pole z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe 
odprowadzenie ścieków). 
4. Zmiany taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków następować będą na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę wniosku w terminach i na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139). 
5. Zatwierdzenie taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków następuje w trybie i na 
zasadach określonych w w/w ustawie i wydanymi na jej podstawie przepisami 
wykonawczymi.  
6. Zmiana wysokości taryf opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków nie wymaga aneksu do 
umowy, a podstawą jej stosowania jest uchwała Rady Gminy Stare Pole. 

 
Okres trwania umowy. 

 
§ 3. 

 
Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie od dnia 01.05.2015r. do dnia 30.04.2018r. 

 

 
Obowiązki Zamawiającego. 

 

                                                                § 4. 

1.Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem oczyszczalni ścieków , przepompowni,  i sieci 
kanalizacji sanitarnej, o których mowa w § 1 ust. 2.  
2.Zamawiający upoważnia Wykonawcę do działania przed instytucjami nadzoru i kontroli.  
 
3.Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia nakładów na budowę i rozbudowę sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz robót wykraczających poza roboty określone w § 5 ust.4 pkt. 3 lit. 
w). 
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Obowiązki Wykonawcy . 

 

§ 5. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się  prawidłowo eksploatować i  utrzymywać przedmiot  
    umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także  
    potencjałem ekonomicznym i technicznym do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z przepisami ustaw, aktów    
    wykonawczych i przepisami prawa miejscowego, a w szczególności : 
 
1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 
ze zm.); 
2) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.); 
3) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.); 
4) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139); 
5) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1399 ze zm.); 
6) uchwały z dnia 30 grudnia 2005 r. Rady Gminy Stare Pole w sprawie uchwalenia 
regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Pole (Dz. Urz. 
Województwa Pomorskiego z 2006 r. Nr 30 poz. 586). 
 
4. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonywania umowy należy w szczególności: 
 
1) usługi w zakresie oczyszczalni ścieków: 
 
a) prowadzenie eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni; 
b) realizacja obowiązków wynikających z pozwoleń wodnoprawnych i innych zezwoleń,  
    wymaganych przepisami prawa, w tym przede wszystkim: 

- wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków surowych i oczyszczonych na 
oczyszczalniach ścieków; 
- wykonywanie analiz osadu czynnego; 
- zapewnienie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z normami określonymi w  
pozwoleniach; 
- mierzenie i rejestrowanie ścieków dopływających i odpływających; 
- przekazywanie osadów, piasku, skratek i innych odpadów uprawnionym podmiotom; 
- prowadzenie ewidencji wytworzonych i przekazanych odpadów; 
- utrzymanie i konserwacja wylotu i rowów odprowadzających oczyszczone ścieki; 

c) udostępnianie wyników badań i analiz na żądanie Zamawiającego; 
d) przeprowadzanie bieżących napraw, remontów, usuwania awarii , konserwacja urządzeń, 
sieci; 
e) utrzymanie porządku i czystości na terenie oczyszczalni w tym również terenów zielonych; 
f) całodobowy nadzór nad oczyszczalnią ścieków w Starym Polu. 
 

 
2) usługi w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków: 
 
a)  utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w należytym stanie 
technicznym ; 
 
b) przeprowadzanie bieżących napraw, remontów, usuwania awarii , konserwacja sieci i 
przepompowni; 
c)  systematyczne czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej przy użyciu odpowiedniego sprzętu; 
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d) utrzymanie porządku i czystości na terenie przepompowni w tym również terenów 
zielonych; 
e) zapewnienie całodobowego odprowadzania ścieków od dostawców; 
f)  sporządzanie miesięcznych sprawozdań z dokonanych napraw, remontów, przeglądów 
oraz przedstawianie ich Zamawiającemu, 
g) nadzór techniczny nad remontami sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni przez inne 
jednostki. 
 
3) usługi inne: 
 
a) zawieranie umów na odprowadzanie ścieków z właścicielami nieruchomości , 
fakturowanie, pobieranie, egzekwowanie i rozliczanie opłat, Wykonawca podpisze umowy z 
dotychczasowymi dostawcami ścieków w okresie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy w 
sprawie zamówienia publicznego;  
b) prowadzenie ewidencji odbiorców , aktualizacja oraz przedkładanie danych 
Zamawiającemu; 
c) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej ścieków oraz przedkładanie danych 
Zamawiającemu; 
d) bezzwłoczne, pisemne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich występujących awariach i 
prowadzenie dokumentacji z ich usuwania zawierającej datę i miejsce wystąpienia, opis 
awarii, czas jej  usunięcia; 
e) wydawanie warunków technicznych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
uzgodnieniu z Zamawiającym; 
f) uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń wymaganych do prowadzenia działalności 
objętej przedmiotem zamówienia, w tym przede wszystkim zezwolenia na zbiorowe 
odprowadzanie ścieków; 
g) nadzór techniczny nad realizacją wydanych warunków technicznych;  
h) wyznaczenie osoby ( osób ) , do której należy zgłaszać całodobowo wszelkie awarie, 
uwagi, itp.; 
h) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z eksploatacją : koszty obsługi, opłat za 
korzystanie za środowisko, koszty zużycia wody, koszty zużycia energii elektrycznej, koszty 
usług telekomunikacyjnych, koszty wywozu osadów, koszty związane z przeprowadzaniem 
analiz i badań ścieków i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy;  
i)  prowadzenie książek obiektów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 3 
lipca 2003r. ( Dz. U. Nr 120 poz. 1134 ) w sprawie książki obiektu budowlanego ; 
j) dokonywanie przeglądów obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo 
budowlane ( Dz. U. z 2013r, poz.1409 ze zm.) oraz ponoszenie kosztów tych przeglądów;  
k) składanie Zamawiającemu raz do roku raportów o inwestycjach koniecznych do 
przeprowadzenia w zakresie oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci kanalizacji 
sanitarnej;  
l) powiadamianie Zamawiającego i dostawców ścieków o utrudnieniach w odbiorach 
,związanych z wystąpieniem awarii, remontem itp.; 
ł) prowadzenie pełnej sprawozdawczości dotyczącej przedmiotu zamówienia, w tym przed 
wszystkim: 

− sporządzanie wykazów zawierających informacje o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przedkładanie ich właściwym 
organom oraz ponoszenie tych opłat; 

− sporządzanie i przekazywanie właściwym organom sprawozdań  
z wytworzonych odpadów; 

− sporządzanie sprawozdań do GUS.  
m) przestrzeganie przepisów BHP i p.poż,  
n) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 
o) utrzymanie i konserwacja stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenie 
oczyszczalni ścieków w Starym Polu,  
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p)  uzyskiwanie danych z odczytów wodomierzy  od gestora sieci wodociągowej, 
r) udział w odbiorach robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej;  
s) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich awarii sieci, urządzeń i przepompowni objętych 
okresem  gwarancji; 
t) kontrola legalności podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej; 
u) eliminowanie przypadków przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej; 
w) ponoszenie kosztów wszelkich robót do wartości jednostkowej 3.500,00 zł netto.  
 
5.Wykonawca zobowiązuje się do reakcji na zgłoszone awarie i usterki w ciągu…… godzin 
od momentu ich zgłoszenia, zgodnie ze złożoną ofertą.   
 

Podwykonawstwo. 
 

§ 6. 
1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia 
podwykonawcom.  
2.Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę części  zamówienia w 
zakresie eksploatacji oczyszczalni ścieków, odbioru i oczyszczania ścieków . 
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za usługi zlecone podwykonawcom. 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby                     
Wykonawca powołał się, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
5. W związku z art. 6471 ustawy Kodeks cywilny – do zawarcia przez Wykonawcę umowy na  
usługi z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w 
terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej 
projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub 
projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, ze wyraził zgodę na 
zawarcie umowy. 
6. Do zawarcia przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda  
Zamawiającego i Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca w terminie 14 dni od   
przedstawienia im przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą nie zgłoszą na  
piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający i Wykonawca wyrazili zgodę  
na zawarcie umowy. 

 
Osoby do kontaktu. 

 
§ 7. 

 
1. Przedstawiciele Zamawiającego, upoważnieni do kontaktów z Wykonawcą: 
1) Zdzisław Mikulak  tel. 55 2713533 wew. 48   
2) Ewa Rojek tel. 55 2713533 wew. 37 
3) Lucyna Szymańska  tel. 55 2713533 wew. 42 
 
2. Przedstawiciele Wykonawcy , upoważnieni do kontaktów z Zamawiającym: 
1) …………………………..tel…………. 
2)………………………….. tel…………. 

 
 
 
 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
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§ 8. 
 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 3% łącznej ceny oferty brutto tj. kwotę 
………………………… w formie   …………………………………………………… 
2. Zabezpieczenie w formie gotówki zostanie złożone na odrębnym rachunku bankowym 
Zamawiającego i zwrócone wraz z należnymi odsetkami, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,  
w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.  

 
Kary umowne. 

 
§ 9. 

 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 
formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach : 
 
1)  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku :    

a)  zwłoki w usunięciu awarii, usterek w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę zwłoki 
liczoną od wskazanego w ofercie czasu reakcji na zgłoszone awarie i usterki, tj………. 
godzin; 

b)  odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
20.000,00 zł. 

2)  Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za czas zwłoki w zapłacie należności.   
 

Odstąpienie od umowy. 
 

§ 10. 
 

1. Stronom przysługuje odstąpienie od umowy w następujących przypadkach : 
 

1) Wykonawcy : 
a)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę ,że nie jest w stanie realizować swoich 

obowiązków  wynikających z umowy; 
 
2) Zamawiającemu: 

a)  W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących ,że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym ,czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy; 

b) nie zachowania przez Wykonawcę właściwej jakości usług. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 
 

 
 

Zmiany umowy. 
 

§ 11. 
 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian do treści niniejszej umowy. 
 
 
 
 
2. Zmiany , o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 
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a) wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 
b) zmiany osób wskazanych w § 7. 
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
Inne postanowienia. 

 
§ 12. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 13. 

 
Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 14. 
 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 1 egz. dla 
Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonawca                                                      Zamawiający 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


