
UMOWA Nr LMW/…………../2022 

zawarta w trybie art. 2 ust 1 pkt 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm),  

bez stosowania ustawy 

 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą przy Placu Bankowym 3/5, 00-950 Warszawa,  

NIP 525-22-48-481, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym na podstawie 

pełnomocnictwa nr GP.OR.0052.4433.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. przez Pana Karola 

Podgórskiego – Dyrektora Lasów Miejskich – Warszawa, 

a 

 

 

 

zwaną dalej Wykonawcą,  

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegającą na odbiorze i wywozie nieczystości 

płynnych o charakterze bytowo – gospodarczym: 

1) ze zbiornika bezodpływowego o pojemności max. 52 m3 położonego na 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej przy ul. 

Rydzowej 1A w Warszawie przy Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej, 

2) ze zbiornika bezodpływowego o pojemności max. 20 m3 położonego na 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej przy ul. 

Leśnej 61 w Warszawie, 

3) ze zbiornika bezodpływowego o pojemności max. 10 m3 położonego na 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność m. st. Warszawy położonej przy ul. 

Prawdziwka 42 w Warszawie, 

4) ze zbiornika bezodpływowego o pojemności max. 10 m3 położonego na 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. 

Dziwożony 15 w Warszawie, 

5) ze zbiornika bezodpływowego o pojemności max. 10 m3 położonego na 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. 

Korkowej 170A w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Warszawie. 

2. Umowa nie obejmuje odbioru: 

1) ścieków pochodzących z działalności produkcyjnej, przy czym mieszaninę nieczystości 

o charakterze bytowo – gospodarczym oraz produkcyjnym uznaje się za ścieki 

pochodzące z działalności produkcyjnej, 



  

2) osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, 

3) zawartości studzienek kanalizacyjnych, 

4) rozpuszczalników, kwasów, odczynników fotograficznych, farb i innych substancji 

chemicznych 

5) substancji zawierających metale ciężkie, 

6) odpadów ropopochodnych, tłuszczy i innych osadów, 

7) innych odpadów wyszczególnionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001. w sprawie katalogu odpadów. 

3. Opróżnianie i wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości określonych w ust. 1 

wykonywane będzie na podstawie zleceń telefonicznych pod numerem telefonu: 

Dyspozytor - ………………………., w godzinach od 7 do 18 od poniedziałku do piątku, w 

soboty od godziny 8 do 13 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

4. Zamówienie telefoniczne powinno obejmować co najmniej: 

a) planowany termin realizacji zamówienia, nie później niż 3 dni od złożenia 

zamówienia, zgodnie z ofertą z dnia …………………….. r. stanowiącą załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, 

b) określenie szacunkowej ilości odbieranych nieczystości płynnych, 

c) telefon kontaktowy do przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca potwierdzi telefonicznie termin i zakres wykonania zamówienia. 

5. Zamawiający jest uprawniony do odwołania potwierdzonego zamówienia telefonicznego 

lub zmiany terminu, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem wykonania. 

6. Umowa obejmuje w czasie jej obowiązywania: 

1) Maksymalnie 10 – krotne opróżnianie zbiornika bezodpływowego wskazanego w ust. 

1 pkt. 1,  

2) Maksymalnie 2 – krotne opróżnianie zbiornika bezodpływowego wskazanego w ust. 1 

pkt. 2-5.  

7. Wykonanie prac musi być każdorazowo potwierdzone przez Zamawiającego lub osobę 

odpowiedzialną za wywóz poprzez podpisanie druku wykonania usługi, ze wskazaniem 

ilości m3 faktycznie wywiezionych nieczystości. W przypadku nieobecności przedstawiciela 

Zamawiającego, należy druk potwierdzenia wywozu nieczystości przesłać wraz z fakturą 

za wykonanie usługi. 

8. Wykonawca zapewni wykonanie usługi odbioru nieczystości płynnych, tak aby zapobiec 

ich rozlaniu, a w przypadku rozlania się nieczystości płynnych podczas wykonywania 

usługi zobowiązuje się do ich uprzątnięcia. 

9. W przypadku braku możliwości dostępu do zbiornika w terminie określonym w 

zamówieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest uprawniony 

do obciążenia Zamawiającego ryczałtowymi kosztami dojazdu w wysokości 40% 

minimalnej wartości usługi brutto, określonej jako iloczyn pojemności zbiornika i ceny za 

metr sześcienny wskazany w § 3 ust. 1 umowy.  

 

 



  

§ 2 

[Termin obowiązywania] 

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie. Rozwiązanie umowy] 

1. Cena za wywóz 1 m3 nieczystości wynosi ……….. zł brutto, zgodnie z ofertą z dnia 

…………….. r. stanowiącą załącznik nr. 1 do niniejszej umowy. 

2. Strony ustalają, że maksymalne całkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy nie przekroczy …………….. zł netto (słownie …………….złotych 

………………… groszy ) plus 8 % podatek VAT w kwocie …………….. zł 

(………………………………złotych …………. groszy ), co stanowi kwotę brutto ………….. zł 

(słownie ……………………… złotych ………………… grosze), zgodnie z ofertą stanowiącą zał. nr.1 

do niniejszej umowy. 

3. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy Wykonawca 

wystawi fakturę wskazując jako nabywcę/podatnika:   

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 

5252248481   

Odbiorca faktury i płatnik oraz adres do korespondencji: Lasy Miejskie - Warszawa, ul. 

Korkowa 170A, 04-549 Warszawa. 

4. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę do siedziby Lasów Miejskich - Warszawa, 

ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa, niezwłocznie po wykonaniu usługi w danym miejscu 

zgodnie ze zleceniem telefonicznym, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy. 

5. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać numer umowy, na podstawie której 

jest wystawiana. 

6. Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy numer 

……………………………………….. w terminie do 21 dni od daty złożenia prawidłowo 

wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. W przypadku doręczenia faktury niezgodnie z treścią ust. 4, za datę skutecznego 

doręczenia faktury Strony będą uznawać datę jej wpływu do siedziby Lasów Miejskich -

Warszawa, ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa.  

8. Zamawiający oświadcza, że dokona płatności za wykonanie przedmiotu umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym 

służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

 



  

§ 4 

[Kary umowne. Rozwiązanie umowy] 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku opóźnienia w odbiorze nieczystości w stosunku do terminu podanego w 

zamówieniu w wysokości 5% wartości zlecenia brutto, określonego jako iloczyn 

pojemności zbiornika i ceny za metr sześcienny wskazanej w § 3 ust. 1,  za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% 

wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 2. 

2. Zapłata przez Wykonawcę określonych powyżej kar nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania  w pełnej wysokości na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

 

§ 5 

[Postanowienia dodatkowe] 

1. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące  go dane osobowe ograniczone do imienia, nazwiska i dane firmy, przedmiotu 

umowy i wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która 

podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Zamawiający oświadcza, że wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych 

osobowych, których Administratorem jest Prezydent m. st. Warszawy oraz dostępem do 

sieci informatycznych Urzędu m. st. Warszawy lub Lasów Miejskich – Warszawa. 

3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.  

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron 

w formie pisemnej. 

5. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

6. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Osoby do kontaktów: 

a) ze strony Wykonawcy –  

b) ze strony Zamawiającego – Jerzy Ciechanowski - tel. 506 395 619 

 – Michał Babicz – tel. 502 654 159 

8. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

Z A M A W I A J Ą C Y       W Y K O N A W C A  


