
UMOWA  

zawarta we Wrocławiu w dniu  

 

pomiędzy: 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o.; ul. Kotlarska 42; 50-151 Wrocław, wpisanym do 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS 0000586932; NIP 

8971816777; REGON 363140843, o kapitale zakładowym w wysokości 853.500 zł, który 

reprezentuje: 

Pan Andrzej Jamrozik – Prezes Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

a  

zwaną/ym dalej Wykonawcą 

Z uwagi na to, że wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro, do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 

 

§ 1  

Zgodne oświadczenia Stron  

 

1. Zamawiający oświadcza, że pełni funkcję Zarządzającego w rozumieniu ustawy o odpadach 

z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne, w zakresie których została wydana zgoda na 

zamknięcie składowisk.  

2. Liczba oraz położenie składowisk zarządzanych przez Zamawiającego (dalej jako: 

Składowiska) zostało określone w OPZ, stanowiącym załącznik do niniejszej Umowy. 

 

 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi pod nazwą „Monitoring składowisk”. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na 

wykonywaniu usług objętych zamówieniem. 



3. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi zgodnie z opisem zawartym w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ). 

 

§ 3 

Warunki realizacji Umowy 

 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiotowe zamówienie z należytą starannością i zgodnie 

z przyjętymi w technologii warunkami oraz zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi 

w okresie wykonywania usług, spełniając w szczególności wymogi ustawy o odpadach, 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 

odpadów (Dz.U. 2013 r. poz. 523), ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: 

Dz. U. poz. 2268 ze zm.).  

2. Szczegółowy zakres realizowanych na podstawie niniejszej Umowy usług – opis parametrów 

i założeń, do przestrzegania których zobowiązuje się Wykonawca, zawarty jest w OPZ. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność realizacji usług z dokumentacją, 

terminowość oraz bezpieczeństwo usług, które Wykonawca wykonuje sam oraz przy pomocy 

podwykonawców.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania w każdym czasie kontroli 

wywiązywania się z warunków Umowy przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o okolicznościach utrudniających lub mogących utrudnić prawidłowe realizowanie usług.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania wszelkich informacji żądanych 

przez Zamawiającego w zakresie dotyczącym realizowanych usług.   

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkiej dokumentacji (zezwolenia, 

zaświadczenia itp.), od której zależy legalność i prawidłowość wykonywanych w ramach 

niniejszego zamówienia usług. W razie takiej potrzeby Zamawiający udzieli stosownych 

pełnomocnictw umożliwiających uzyskanie koniecznych dokumentów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty równowartości wszelkich kar pieniężnych 

nałożonych na Zamawiającego w związku z nieprawidłową realizacją usług objętych 

niniejszą Umową.  

9. Strony wyznaczają niżej wymienione osoby do komunikowania się w sprawach dotyczących 

Zamówienia: 

1) Ze strony Zamawiającego:  

Olga Wojtczuk-Ciesielska tel. 533 728 889; e-mail: o.wojtczuk-ciesielska@dpr.org.pl 

Jan Marek tel. 531 089 935; e-mail: jan.marek@dpr.org.pl 

2) Ze strony Wykonawcy: 

e-mail:; tel. 
 

§ 4 



Termin realizacji Umowy 

Niniejsza Umowa zawierana jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 

15.02.2020 r., z tym że pomiary na Składowiskach będą prowadzone przez Wykonawcę do 

dnia 31 grudnia 2019 r.  

 

§ 5 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 

szkody, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub Zamawiającego, uszkodzenia 

ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim lub zespołowi Zamawiającego, 

a także szkody w środowisku wywołane na skutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. Ubezpieczenie będzie zawarte na kwotę nie niższą niż 50 000,00 PLN (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) na jeden wypadek, niezależnie od ilości zdarzeń. 

2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać Ubezpieczenie przez cały okres realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty 

zawarcia niniejszej Umowy, kopie polis(-y) ubezpieczeniowych(-ej). 

4. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż siedem 

dni przed końcem ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego 

przedłużenia – pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia 

przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie dowodów wpłat 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu terminu zapłaty, 

pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia, 

o którym mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości zł netto (słownie: zł 00/100), powiększonej o należny podatek 

VAT, zgodnie z treścią oferty stanowiącej załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 

ust. 2. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego przy 

założeniu, że w okresie obowiązywania niniejszej Umowy wszystkie Składowiska będą 



znajdowały się w fazie eksploatacyjnej oraz będą posiadały pełną infrastrukturę. Jeżeli w 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy prace rekultywacyjne, o których mowa w § 1 ust. 

3 niniejszej Umowy, zostaną zakończone co będzie wiązało się ze zmianą fazy 

eksploatacyjnej na fazę poeksploatacyjną, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie 

obniżone proporcjonalnie do ilości zmniejszonych obowiązków.  

3. W powyższej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonywaniem 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z treścią OPZ i w związku z czym Wykonawca nie jest 

uprawniony żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych kosztów. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za rzeczywiście wykonane usługi.  

5. Rozliczenie realizowanych usług odbywać się będzie w systemie kwartalnym. 

6. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy - wskazane na 

fakturze/ rachunku - w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury/ 

rachunku. 

7. Podstawą wystawienia faktury/ rachunku Zamawiającemu jest podpisany przez strony 

protokół wykonania usług. 

8. Wynagrodzenie związane z realizacją przedmiotu Umowy będzie rozliczane odrębnie dla 

każdego składowiska na podstawie faktur wystawianych za wykonanie przedmiotu umowy 

na terenie danej gminy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy i jej wypowiedzenie 

 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn, 

2) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację usług; nie kontynuuje ich mimo wezwania 

złożonego na piśmie przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, 

3) zwłoka w realizacji usług przekracza 5 dni, 

4) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy. 

2. Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od 

wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1. 

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym w sytuacji rażącego naruszenia warunków Umowy lub obowiązujących 

przepisów prawa przez drugą Stronę Umowy.  

 

§ 8 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



1) za opóźnienie w realizacji Umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, liczony 

od następnego dnia od upływu terminu rozpoczęcia lub wykonania, a za opóźnienie 

w realizacji obowiązków sprawozdawczych – w wysokości 1 000,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia, liczony od następnego dnia od upływu terminu realizacji; 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 50 000,00 zł niezależnie od wysokości szkód poniesionych 

przez Zamawiającego powstałych w wyniku tegoż odstąpienia, których zaspokojenia 

Zamawiający może domagać się na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego; 

3) za niewykonanie obowiązków wynikających z zapisów dotyczących ubezpieczenia – 

w wysokości 500,00 zł, za każdy dzień braku ubezpieczenia, 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia kwot 

naliczonych kar umownych. 

3. W przypadku zbiegu kar umownych z różnych wyżej wskazanych tytułów suma kar 

umownych nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o 

ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

Rozstrzyganie sporów 

 

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z realizacji Umowy, dla których Strony nie 

znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy 

Kodeks Cywilny. 

 

 

 

§ 10 

Forma i zmiana Umowy 

 

1. Umowę sporządzono w formie pisemnej w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 11 

Załączniki do umowy 



 

Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) OPZ, 

2) Oferta wykonawcy łącznie z Arkuszem kalkulacyjnym. 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 


