
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego z dnia 18 sierpnia 2022r.

Umowa ( wzór)

zawarta  w  dniu  …………...2022  roku  pomiędzy  Miastem  Kalisz  mającym  swą  siedzibę
w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, reprezentowanym przez:

1. ……………………. - …………………….

2. ……………………. - …………………….

zwanym dalej Zamawiającym         
a: ……………………………………………………………..reprezentowaną przez:
…………………...
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  usługę  pn.:  „czyszczenie
i  przegląd eksploatacyjny separatorów na kanalizacji  deszczowej  zlokalizowanej  na terenie  m.
Kalisza”,  zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności czyszczenie i przegląd eksploatacyjny separatorów
na wylotach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza:
1) Wylot „B” - do Kanału Bernardyńskiego (przy al. Woj. Polskiego – do kanału Bernardyńskiego);
2) Wylot „C” - do Kanału Bernardyńskiego w km 6 + 050, brzeg prawy (Wał Bernardyński, vis a vis

Targowiska Miejskiego);
3) Wylot „D” - do rzeki Krępicy, brzeg prawy (ul. Biskupicka);
4) Wylot „F” - do rzeki Krępicy, brzeg prawy (przy ul. Walentego Stańczukowskiego);
5) Wylot „G” - do rzeki Piwonii, brzeg lewy;
6) Wylot „H” - do rzeki Piwonii, brzeg prawy (pod mostem);
7) Wylot „L” - do rzeki Krępicy, brzeg prawy;
8) Wylot „N” - do rzeki Prosny, brzeg prawy;
9) Wylot „P” - do Kanału Bernardyńskiego, brzeg lewy;
10) Wylot „R” - do rzeki Piwonii, brzeg lewy;
11) Wylot „S” - do rzeki Prosny (na końcu ul. Długosza);
12) Wylot „W-1” - do rzeki Swędrni (ul. Rajskowska dz. 59);
13) Wylot „W-3” - do rzeki Swędrni, dopływ (ul. Saperska);
14) Wylot (Trasa Bursztynowa) - do rzeki Swędrni -  w km 0 + 639 – przy Szlaku Bursztynowym;
15) Przepompownia ścieków deszczowych przy ul. Połanieckiej – osadnik piasku oraz separator. 
16) Wylot (Tyniec) – do rzeki  Swędrni – w km 3+500 – przy cmentarzu Tynieckim

3. Czyszczenie separatorów obejmuje:
1) asenizację mieszaniny wodno-olejowej;
2) asenizację szlamów;
3) ręczne usunięcie elementów ciężkich i stałych zgromadzonych w urządzeniu;
4) hydrodynamiczne czyszczenie przykanalika;
5) hydrodynamiczne oczyszczanie ścian i części ruchomych (filtrów, lameli) i ścian urządzenia;
6) asenizację popłuczyn;
7) sprawdzenie kompletności urządzenia;
8) skontrolowanie  stanu  technicznego  i  przeprowadzenie  konserwacji  elementów  składowych

urządzenia (tj. przegroda przelewowa, sekcje lamelowe, maty filtracyjne, zawór pływakowy);



9) sporządzenie  protokołu  wykonania  pracy  i  uzyskanie  odbioru  prac  przez  przedstawiciela
Zamawiającego;

10) dokonanie wpisów w książce eksploatacji urządzenia (ilości wytworzonych odpadów, uwag co do
stanu technicznego  urządzenia i potwierdzenia jego sprawności);

11) transport  i  przetwarzanie  odpadów  w  instalacji  posiadającej  decyzję  w  zakresie
przetwarzania odpadów;

12) przekazanie Zamawiającemu karty przekazania odpadu.

4. Przegląd eksploatacyjny separatorów obejmuje:
1) wykonanie  dokumentacji  zdjęciowej  przeprowadzanych  czynności  na  każdym

z separatorów;
2) ocena stanu elementów składowych układu (lamele, maty filtracyjne, pływak, ściany, pokrywy);
3) ocena poprawności funkcjonowania układu;
4) dokonanie  zapisów  w  książce  eksploatacyjnej  urządzenia  (uwagi  co  do  stanu  technicznego

urządzenia i jego sprawności).

§ 2

1. Czyszczenie separatora należy wykonać zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia po wyłączeniu go z
pracy i odpompowaniu wody z separatora.

2. Separatory  należy  oczyszczać  przy  użyciu  specjalnych  samochodów,  próżniowossących,
przystosowanych do  czyszczenia  kanalizacji  strumieniem wody  pod ciśnieniem przy  równoczesnym
oczyszczeniu  i  umyciu  zdemontowanych  sekcji  lamelowych.  Po  oczyszczeniu  filtrów  lamelowych
i  ponownym ich  zamontowaniu,  separator  należy  napełnić  wodą  do  pojawienia  się  jej  na  odpływie
urządzenia.

3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  właściwe  zabezpieczenie  prac,  bezpieczeństwo  ruchu,
utrudnienia  w  ruchu  oraz  ewentualne  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  związku
z wykonywanymi pracami objętymi umową w obrębie miejsca wykonywania usługi, od dnia przejęcia
od Zamawiającego terenu wykonania usługi do czasu ostatecznego odbioru.

4. Do obowiązków Wykonawcy należy uprzątnięcie i uporządkowanie miejsca wykonywania usługi po jej
wykonaniu.

5. Za wszelkie szkody powstałe w czasie wykonywania usługi objętej umową odpowiada Wykonawca.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 od dnia
podpisania umowy do 28 października 2022r.  

§ 4

Zamawiający udostępni  Wykonawcy obiekty,  o których mowa w §1 ust.  2 w celu realizacji  przedmiotu
umowy, niezwłocznie po podpisaniu umowy.

§ 5

Zgodnie  z  ustawą  o  odpadach  z  dnia  14  grudnia  2012  r.  (Dz.  U.  z  2022r.  poz.  699)  Wykonawca  jest
wytwórcą odpadów, co zwalnia Zamawiającego z obowiązku występowania o pozwolenie na wytwarzanie
odpadów.

§ 6

1. Zamawiający wyznacza Magdalenę Zborowską, e-mail:  mzborowska@um.kalisz.pl, tel. 62 504 97 81,
jako  koordynatora  upoważnionego  w  imieniu  Zamawiającego  do  bezpośrednich  kontaktów  z
Wykonawcą, w zakresie określonym w umowie.

mailto:mzborowska@um.kalisz.pl


2. Wykonawca  wyznacza  .....……………...,  tel. ……………..,  mail:  ………………….,
jako  osobę  upoważnioną  w  imieniu  Wykonawcy  do  bezpośrednich  kontaktów  z  Zamawiającym,
w zakresie określonym w umowie.

§ 7

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie zezwolenia, decyzje i koncesje wymagane do wykonania
przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za pomocą urządzeń własnych.

2. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z miejscem, którego zakres obejmuje
przedmiot umowy, warunkami terenowymi i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i dane
jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.

3. Na każde  żądanie  Zamawiającego Wykonawca  obowiązany jest  okazać  w stosunku do  wskazanych
materiałów i urządzeń certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności
z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie umowne.
2. Wynagrodzenie  Wykonawcy  wynosi  brutto  …………...……...  zł  (słownie  złotych:

……………………….. 00/100), w tym ………….% podatku VAT,  tj. ……………. zł.
3. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
4. Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  protokół  odbioru  podpisany  przez  przedstawicieli

Zamawiającego i Wykonawcy, o których mowa w § 6 ust. 1 i 2 umowy.
5. Zamawiający  dokona  zapłaty  faktury  w  terminie  21  dni  licząc  od  dnia  jej  doręczenia

Zamawiającemu  wraz  z  dokumentami  rozliczeniowymi,  na  konto  bankowe  Wykonawcy
nr…………………………………………….. .

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 9

Niezależnie od obowiązków wymienionych w uprzednio wskazanych postanowieniach umowy, Wykonawca
przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
1) Informowania  koordynatora  Zamawiającego o terminie  wykonania  robót  i  o  terminie  odbioru robót

zanikających.
2) Uzyskania  pisemnej  zgody  Zamawiającego  na  wykonanie  robót  dodatkowych  lub  zamiennych

w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania. 
3) Wykonawca  nie  może  żądać  podwyższenia  wynagrodzenia,  jeżeli  wykonał  roboty  dodatkowe  bez

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
4) Wykonania robót zgodnie z przepisami BHP i p. poż.
5) W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  urządzeń  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i  doprowadzenia ich do stanu poprzedniego na własny
koszt.

§ 10

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
1) Za  nieterminowe  wykonanie  prac  określonych  w  §  1  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę

umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia;
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

karę umowną w wysokości  0,3% wynagrodzenia  o którym mowa w § 8 ust.  2,  za  każdy dzień
opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;



3) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,  Wykonawca  zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20 % wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 2;

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego,  przekraczającego
wysokości  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionych  kosztów  związanych  z
usunięciem szkody. 

3. Zamawiający jest  zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o  których mowa w § 11 ust. 5
w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2.

4. Suma kar umownych nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 2.
5. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.

§ 11

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości
o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
2. Istotne naruszenia umowy, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przypadki:

a) utratę przez Wykonawcę prawa do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy;

b) nierozpoczęcie  wykonywania  przedmiotu  umowy  bez  uzasadnionej  przyczyny  pomimo
wezwania Zamawiającego;

c) przerwanie wykonywania przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 10 dni;
d) gdy Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan

likwidacji  w  celach  innych  niż  przekształcenia  przedsiębiorstwa  lub  połączenia  się  z  innym
przedsiębiorstwem;
e) gdy  zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  lub  gdy  zostanie  wszczęte

postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizacje umowy.
3. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach opisanych w ust. 2 pkt a-e jest

uprzednie  wezwanie  Wykonawcy  do  wykonywania  swoich  obowiązków w terminie   wyznaczonym
w wezwaniu.

4. Odstąpienie  od  umowy powinno nastąpić  na piśmie  pod rygorem nieważności  takiego oświadczenia
i powinno zawierać uzasadnienie.

5. Wykonawca uprawniony jest do odstąpienia od umowy jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą
wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, za które Wykonawca należycie   i w zgodzie z postanowieniami
umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT. Przed odstąpieniem, a po upływie co najmniej 60
dni  zwłoki  w zapłacie  wynagrodzenia,  o  których  mowa  w zdaniu  pierwszym,  Wykonawca  wezwie
Zamawiającego do wykonania zobowiązania wyznaczając dodatkowy co najmniej 14 dniowy termin do
dokonania  płatności  rozpoczynający się  od dnia dostarczenia  wezwania.  Oświadczenie  o odstąpieniu
może być złożone w terminie 30 dni od dnia upływu dodatkowego terminu dokonania płatności.

§ 12

1. Wykonawca  zgłosi  Zamawiającemu  gotowość  do  odbioru  końcowego  i  przekazania  do  eksploatacji
przedmiotu umowy.

2. Strony postanawiają,  że  z  czynności  odbioru będzie  spisany protokół  zawierający wszelkie  ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz
o gotowości przystąpienia do odbioru.



4. Zamawiający  wyznaczy  termin  rozpoczęcia  odbioru  przedmiotu  umowy  w  ciągu  3  dni  od  daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę robót.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady przez Zamawiającego, to
Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad w uzgodnionym terminie.

6. Wykonawca dokona wymaganych wpisów w książce eksploatacji dla każdego z separatorów.

§ 13

Spory  powstałe  na  tle  obowiązywania  niniejszej  umowy  strony  poddają  rozstrzygnięciom  sądów
powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)

wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskał  w  celu

ubiegania się o udzielenie zamówienia lub których dane pozyskane są w celu realizacji zamówienia 2).

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

§ 15

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy m.in. Kodeksu cywilnego.
2. .Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Umowę  niniejszą  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa  egzemplarze  dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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