
 
                                                                               

 

 

UMOWA nr   ……/2022 

                                       zawarta w Mrągowie , dnia  …. września 2022 r. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, z siedzibą : Osiedle Mazurskie 1A, 11-700 

Mrągowo, NIP  7421375296 ; REGON  510426218   

zwanym dalej  „Zamawiającym” , reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Spółki – Andrzeja Wołosza 
a: 

firmą: …………………………………………………………………………… 

NIP …………………………………; REGON ………………………………. 

 zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” , którą reprezentuje: ………………………………………………….. 

 

 

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy dokumenty 
wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do działania w imieniu 
reprezentowanych przez Nich Stron.  
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty prowadzonego zgodnie z postępowaniem w przetargu w 
trybie nieograniczonym,  zgodnie z zapisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych 
Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Dz.U 2021.1129 art.5 , została zawarta umowa następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiot zamówienia obejmuję sukcesywną dostawę i rozładunek  materiału strukturalnego – zrębki 
drzewnej  z drewna surowego drzew iglastych lub liściastych  w ilości 2000 t przeznaczonej na potrzeby 
eksploatacji instalacji tlenowego kompostowania osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni 

ścieków w Polskiej Wsi k/ Mrągowa . 
 
a.  Przewidywane ilość zrębek :    2000 ton   
 
b. Wymagania dotyczące  produktu : 

-  zrębki drzewne pozyskane w latach  2021-2022 
- o jednorodnym składzie, bez zanieczyszczeń chemicznych,  
- nie dopuszcza się, aby był to odpad pochodzący z płyt MDF, HDF, płyt wiórowych i 
  pilśniowych,  
-  zrębki nie mogą być zanieczyszczone śniegiem, lodem, ziemią, piaskiem, kamieniami,  
   mokrymi liśćmi itp.  mogących zakłócić  prace instalacji  zamawiającego ; 
-  zrębki należy  dostarczać w formie :  luźnej 
 - miejsce dostarczenia  zrębek : Oczyszczalnia ścieków , 11-700 Mrągowo ,Polska Wieś 48  

 

W przypadku dostarczenia biomasy nie odpowiadającej w/w  kryteriom Wykonawca  opróżni magazyn 
na własny koszt  w terminie 48 godz. od dostawy . 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości dostarczonej zrębki drzewnej , bez konieczności 
zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy. Faktyczne ilości zrębki (mniejsze lub 
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większe od prognozy), uzależnione będą wyłącznie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego, z tym że 
wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie cenę. Na powyższe 
wykonawca wyraża zgodę. 
 

Ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru wagi w dniu dostawy . 

Pomiar zostanie wykonany na terenie kompostowni osadów.  

 

Przesłanki wykonania przedmiotu umowy 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy właściwe i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy pomocy osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp  
i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież. 

a. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą; 
4. Odbiór, dostarczonej na plac składowy zrębki odbywać się będzie w dniach roboczych (poniedziałek - 

piątek) w godzinach 7-15. 
5.  ilość dostarczanej biomasy będzie określona na podstawie pomiaru wagi w dniu dostawy  
6. Reklamacje z tytułu ilości lub jakości surowca drzewnego Odbiorca składa Dostawcy natychmiast, 

jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty dostarczenia surowca na plac składowy (nie licząc sobót, 
niedziel i świąt). 

7. Podstawę rozpatrzenia reklamacji ilościowej lub jakościowej stanowi protokół sporządzony przy 
odbiorze surowca przez Odbiorcę i przedstawiciela Dostawcy. 

8. Odbiorca traci uprawnienia z tytułu braków ilościowych lub jakościowych, jeżeli o stwierdzeniu sytuacji 
powiadomi Dostawcę w terminie późniejszym niż termin określony w punkcie 7 niniejszego paragrafu. 

9. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej Dostawca wystawi fakturę korygującą VAT, 
stosowną do faktycznych ilości lub parametrów jakościowych surowca.  
 

 

Zatrudnienie pracowników 

§ 3 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a PZP wymaga zatrudnienia przy realizacji zmówienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917):  

a. osób wykonujących pracę fizyczną,  

b. operatorów sprzętu, kierowców pojazdów specjalistycznych i maszyn,  

2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy  

i wykonanie prac nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie tzw. 

„samozatrudnienia” z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. 

3. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez 

każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę.  

4. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia 

trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do 

osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania warunków określonych w ust. 1 i 4-5 niniejszej 

umowy, przez wykonawcę podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 
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Zamawiającego, oświadczenia potwierdzającego fakt zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w odniesieniu do których 

Zamawiający zastrzegł obowiązek zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, w szczególności umowy  

o pracę, zgłoszenia do ZUS czy też wydane pracownikowi potwierdzenie warunków zatrudnienia  

w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania.  

 

Termin realizacji 

§ 5 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia podpisania umowy   

2. Termin wykonania zamówienia : do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy .  
 

Zasady płatności wynagrodzenia 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości  ……………. zł netto / tona  (słownie: ………………….sto czterdzieści  złotych   )  , plus należny 

podatek VAT,  

2. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się na podstawie faktur 

częściowych miesięcznych . 

2. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym odbędzie się po wykonaniu usługi  , których odbiór 

zostanie potwierdzonych protokołem odbioru  oraz na podstawie  wystawionej faktury końcowej . 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, przelewem na konto  wskazane na fakturze. 

 

Kary umowne 

§ 8 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -  

w wysokości 10 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

b. za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia ile , nie 

więcej jednak niż 25 % wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca - w wysokości 10 % 

wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek 

ustawowych za opóźnienie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody. 

Spory 

§ 9 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

   Załączniki 

     § 10 

1. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy. 
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2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest uwierzytelniona przez Zamawiającego kserokopia oferta 

Wykonawcy. 

§ 11 

W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy  pzp i k.c. 

 

§ 12 

Niniejsza umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron .   

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY    WYKONAWCA 


