
1 
 

UMOWA Nr 0000/2019 
 
w dniu 00.00.2019r. roku pomiędzy:  
Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul. Jabłoniowej 55, wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052057, kapitał zakładowy zapłacony w całości 12.092.000,00, 
NIP 583-000-20-19, reprezentowanym przez:  
1. Michała Dziobę – Prezesa Zarządu,  
2. Macieja Jakubka –  Członka Zarządu, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
imię i nazwisko ………………. zamieszkały ………….. ul. ………………, legitymujący się dowodem osobistym 
…………….nr ………… seria ……………. wydanym przez …………ważnym do dnia ………….., prowadzącym 
działalność gospodarczą pod nazwą ………. na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez…………… pod numerem …………..…………, numer NIP …………., REGON 
……………..,PESEL ……………….. reprezentowanym przez: …………….. (zgodnie z zapisem w ewidencji 
działalności gospodarczej) 
 
lub 
………………………………………………….. z siedzibą w …………………….., przy ul. …………….., wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonym  przez ………………………… pod numerem KRS ……………….., 
kapitał zakładowy ………………….. NIP ………………. REGON ………………………. 
reprezentowanym przez: 
…………………….(zgodnie z KRS) 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 
1986 tekst jednolity) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
I. PRZEDMIOT UMOWY 

§1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania – w zakresie i na warunkach określonych w 
umowie oraz w Ofercie Wykonawcy z dnia ……….. stanowiącej załączniki nr 1 do niniejszej umowy, w terminie 
opisanym w §3, zamówienie pn. „Pomiary i ocena osiadania powierzchni składowiska, ocena stateczności 
skarp składowiska odpadów oraz pomiar geodezyjny na terenie Zakładu”, na które składają się: 
1. pomiary sytuacyjno-wysokościowe na sektorach 800/1 i 800/2 składowiska zlokalizowanych na terenie 

prowadzonego przez Zamawiającego zakładu zagospodarowania odpadów w Gdańsku przy ul. 
Jabłoniowej 55 

2. raport przedstawiający osiadanie powierzchni składowiska oraz zawierający ocenę stateczności skarp 
składowiska wraz z wnioskami końcowymi z przeprowadzonych prac, 

3. wytyczne dla prawidłowej eksploatacji sektora 800/1 oraz rekultywacji sektora 800/2 w okresie przyszłym 
opracowane w oparciu o analizę osiadania powierzchni składowiska oraz oceny stateczności skarp. 

4. pomiar geodezyjny kwater na terenie składowiska z wizualizacją przestrzenną i wyliczoną pojemnością 
wykorzystaną. 

[Zwane dalej w treści umowy „przedmiotem umowy”] 
II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OBOWIĄZKÓW 

§2 
Wykonawca realizując przedmiot umowy jest zobowiązany do wykonania następujących działań: 
1. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych reperów sektora 800/2 kwatery składowej 

rekultywowanej przez Zamawiającego o powierzchni 12,22ha i położonej na działkach oznaczonych 
geodezyjnie numerami: numer 210 - pow. 2,8ha, numer 211 - pow. 0,3ha numer 242- pow. 9,1ha, z 
naniesieniem współrzędnych wszystkich obiektów (po obrysie), wykonanych metodą GPS, w siatce o 
średniej gęstości punktów pomiarowych wynoszącej 1 punkt na 4 metry kwadratowe. 

2. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych reperów sektora 800/1 kwatery składowej 
eksploatowanej przez Zamawiającego o powierzchni 12,23ha i położonej na działkach oznaczonych 
geodezyjnie numerami 210, 211, 242, 245, 246, 248, 249 z naniesieniem współrzędnych wszystkich 
obiektów (po obrysie), wykonanych metodą GPS, w siatce o średniej gęstości punktów pomiarowych 
wynoszącej 1 punkt na 4 metry kwadratowe. 

3. Wykonanie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 
4. Zainstalowanie stałych punktów monitoringowych - reperów w ilości do 30 (trzydziestu) sztuk na sektorze 

kwater składowych według zapotrzebowania dla wykonania profili skarp. 
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5. Wykonanie odwiertów geotechnicznych w badanych zboczach - wyznaczenie linii profili stateczności. 
6. Pomiar wilgotności prób gruntu. 
7. Pomiar statyczny metodą GPS współrzędnych i rzędnych punktów reperowych. 
8. Pomiar punktów terenowych metodą GPS wzdłuż linii profili stateczności zboczy. 
9. Wykonanie obliczeń stateczności dla każdego wyznaczonego profilu. 
10. Wykonanie map hipsometrycznych oraz porównanie uzyskanych wyników pomiarów z pomiarami z lat 

poprzednich w postaci map obrazujących zmiany powierzchni składowiska w czasie. 
11. Pomiar geodezyjny kwater na terenie składowiska z wizualizacją przestrzenną i wyliczoną pojemnością 

wykorzystaną. 
12. Przedstawienie wykonanych prac w postaci raportu na temat osiadania powierzchni składowiska oraz 

oceny stateczności skarp składowiska, który w szczególności musi zawierać: 
a. program i zakres badań, 
b. analizę kontrolnych pomiarów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych, wykonanych metodą 

wykorzystania techniki GPS w siatce o średniej gęstości punktów pomiarowych wynoszącej 1 punkt 
na 4 metry kwadratowe, 

c. obliczenia sprawdzające stateczność skarp składowiska dla kontrolnych przekrojów obliczeniowych, 
d. ocenę osiadania powierzchni składowiska oraz stateczność skarp określona metodami 

geotechnicznymi, 
e. przedstawienie Zamawiającemu wniosków końcowych z przeprowadzonych pomiarów zawierających 

wytyczne dla prawidłowej eksploatacji w okresie przyszłym w oparciu o analizę osiadania powierzchni 
składowiska oraz oceny stateczności skarp. 

13. Przeprowadzenie wizji lokalnej terenu zakładu utylizacyjnego Zamawiającego; 
14. Konsultowanie na bieżąco z Zamawiającym postępowania w zakresie wykonywanego przedmiotu 

umowy. 
III. TERMINY UMOWNE 

§3 
1. Umowa obejmuje wykonanie pomiarów w roku kalendarzowym, w którym została podpisana tj. do końca 

2019r. 
2. W okresie wymienionym w ust. 1 Wykonawca wykona pomiary nie później niż do ostatniego dnia 

roboczego grudnia. 
3. Raport z wyników pomiarów prac zostanie przekazany Zamawiającemu nie później niż do końca stycznia 

następnego roku kalendarzowego po podpisaniu umowy. 
IV. OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 

§4 

1. Wykonawca w czasie trwania umowy zobowiązuje się w szczególności do: 
1) Terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
2) Zrealizowania przedmiotu umowy za cenę określoną w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 
3) Wykonania przedmiotu umowy wraz z kierowaniem jego realizacją tylko przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje. 
4) Zagęszczenia – po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym – siatki pomiarów w miejscach, w 

których ukształtowanie terenu będzie tego wymagało. 
5) Przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz regulaminów obowiązujących w zakładzie utylizacyjnym 

prowadzonym przez Zamawiającego, udostępnionych na wniosek Wykonawcy w Dziale 
Eksploatacji. 

6) Powiadamiania Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 3-dniowym o dokładnym terminie 
wykonywania czynności opisanych w §2 pkt od 1 do 8. 

7) Zgłoszenia pisemnie gotowości do odbioru raportu opisanego w §2 pkt 10 z wyprzedzeniem 
opisanym w § 7 ust. 2 i z uwzględnieniem terminów opisanych w §3 ust.3. 

8) Wystawienia faktury zgodnie z postanowieniami umowy. 
9) Zachowania w poufności wszelkich informacji jakie uzyskał w związku z zawarciem, wykonywaniem 

umowy – także po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu. 
2. Wykonawca odpowiada za szkody na osobach i mieniu powstałe w trakcie realizacji umowy, na zasadach 

wynikających z Kodeksu cywilnego, 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością jakiej można 

oczekiwać i wymagać od podmiotu profesjonalnie świadczącego usługi w obrocie zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami prawa i zapewnienia, aby przedmiot 
umowy był wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i spełniające wymagania 
określone stosownymi przepisami. 

4. Ze względu na fakt, iż na terenie wykonywania umowy odbywa się bieżąca eksploatacja związaną z 
przyjmowaniem odpadów, a Wykonawca będzie współkorzystał z terenu wykonywania umowy oraz 
dostarczającymi odpady do zakładu, Wykonawca zachowa wykonując umowę szczególną ostrożność i 
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podporządkuje się zaleceniom przedstawiciela Zamawiającego jak i kierownika budowy. Ponadto 
Wykonawca będzie stosował się do zaleceń ochrony zakładu Zamawiającego. 

V. OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO 
§5 

1. Zamawiający w czasie trwania umowy zobowiązuje się do: 
1) Współdziałania z Wykonawcą na jego wniosek w sprawach związanych z wykonaniem umowy. 
2) Udostępnienia Wykonawcy terenu w celu wykonania prac objętych umową, z zastrzeżeniem, iż na 

terenie tym odbywa się bieżąca eksploatacja i prowadzone są roboty budowlane modernizacji 
zakładu skutkujące koniecznością współkorzystania przez Wykonawcę z terenu wykonywania 
umowy z podmiotami wykonującymi roboty budowlane oraz dostarczającymi odpady do zakładu. 

3) Przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy według zasad określonych w §7. 
4) Dokonania zapłaty za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 
5) Udostępnienia Wykonawcy – w swoim biurze – dokumentów i innych materiałów będących w jego 

posiadaniu i niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, o wydanie których wystąpi Wykonawca 
na piśmie, w terminie 2 dni roboczych [poniedziałek – piątek z wyłączeniem świąt], licząc od dnia 
następującego po otrzymaniu pisma.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania umowy w pełnym zakresie z tego tytułu 
Wykonawcy nie przysługuje ani roszczenie o wykonanie umowy w całości ani roszczenie o wypłatę pełnej 
kwoty ceny o której mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy, ani roszczenie odszkodowawcze, których 
niniejszym się zrzeka. 

VI. WYKONYWANIE POMIARÓW 
§6 

Wykonywanie pomiarów odbywać się będzie w obecności przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §10 
ust. 2. 

VII. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 
§7 

1. Miejscem wykonania pomiarów oraz odbioru raportu składającego się na przedmiot umowy jest 
prowadzony przez Zamawiającego zakład unieszkodliwiania odpadów w Gdańsku, ul. Jabłoniowa 55. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru przedmiotu umowy z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
raport opisany w §1 i zawierający elementy treści opisane w §2 pkt 10. 

4. Raport wykonany w ramach realizacji przedmiotu Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu w 
czterech egzemplarzach w formie pisemnej. Ponadto, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku 
elektronicznym typu CD/DVD - jeden egzemplarz raportu, przy czym dokumenty winny być utrwalone w 
formatach: tekstowe w formacie doc, arkusze kalkulacyjne w formacie xls, mapy, rysunki w formacie pdf. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 7 dni roboczych 
[poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy], licząc od dnia otrzymania 
pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru, opisanego w ust. 2 w sposób zgodny z jego 
postanowieniami oraz postanowieniem ust.3 i 4. 

6. Z czynności odbioru Strony spisują protokół odbioru, który uważa się za dokonany, jeżeli podpisany 
zostanie przez Zamawiającego bez uwag. 

7. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady, dające się usunąć, Zamawiający może odmówić 
odbioru, wyznaczając w protokole z czynności odbioru termin do ich usunięcia. 

8. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu fakt ich 
usunięcia a Zamawiający po potwierdzeniu prawidłowego wykonania dokonuje odbioru przedmiotu 
umowy. W takim przypadku zastosowanie znajdują postanowienia ust.2-8. 

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może 
odstąpić od umowy. 

10. Umowę uważa się wykonaną a Wykonawca jest rozliczony z jej wykonania w dniu podpisania protokołu 
odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w §10 ust 2 w sposób opisany w §7 ust.6. 

VIII. CENA 
§8 

1. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia……………………, stanowiącą załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy, cena za należyte wykonanie przedmiotu umowy należna Wykonawcy wynosi: 
brutto…………………………… (słownie:                                ). 

2. Cena opisana w ust. 1 (wartość brutto) jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane z 
prawidłową realizacją całości umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego i opisanymi w 
umowie. 

3. Cena przysługuje za wykonanie całości przedmiotu umowy w sposób wolny od wad, wykonanego w pełni, 
w ustalonym terminie, zgodnie z postanowieniami umowy; obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. 
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4. Wartość ceny netto nie ulegnie zmianie, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §9 ust. 3. 
 

IX. WARUNKI PŁATNOŚCI 
§9 

1. Zapłata nastąpi jednorazowo w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury. 

2. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktury, jedynie po dokonaniu odbioru przedm iotu umowy 
w sposób opisany w §7 ust. 6. 

3. W przypadku niezamontowania wszystkich reperów wymienionych w §2 podpunkt 3 z przyczyn, z których 
nie można było przewidzieć w momencie podpisywania umowy, cena netto, o której mowa w §8 ust. 1, 
zostanie pomniejszona odpowiednio o wartość prac, obliczoną zgodnie z cenami jednostkowymi 
podanymi przez Wykonawcę w jego ofercie - Załączniku nr 1 do umowy. 

4. W treści faktury Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer niniejszej umowy i wskazać datę odbioru 
opisanego w §7 ust. 6. 

5. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku od towarów i usług i w związku z tym zostały im nadane 
numery identyfikacji podatkowej: 
1) Zamawiającemu: 583-000-20-19 

2) Wykonawcy: ……………… 
X. PRZEDSTAWICIELE STRON 

§10 
1. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania umowy jest: 

……………… – tel……………………………, on także reprezentuje go na terenie zakładu utylizacyjnego w 
czasie wykonywanych pomiarów. 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego jako jej przedstawiciel w trakcie wykonania umowy jest: 
………………. - tel. ………………………. 

3. Zmiana lub zastępstwo osób, o których mowa w ust. 1, 2: 
a) nie wymaga zmiany umowy, 
b) dokonywana jest w drodze pisemnego powiadomienia.  

c) osoby te nie są uprawnione do dokonywania mian umowy. 
XI. POWIADOMIENIA 

§11 
1. Wszelkie zawiadomienia, wezwania sporządzane będą w języku polskim i wysyłane będą pocztą, faksem 

lub pocztą elektroniczną na następujące adresy: 
1) dla Zamawiającego: 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.  
80-180 Gdańsk 
ul. Jabłoniowa 55 
Tel. 58 326-01-00 
Fax. 58 322-15-76  
e-mail. zut@zut.com.pl 
2) dla Wykonawcy: 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

2. Doręczenie jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane na adres i numery wskazane powyżej. 

3. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu i numerów, o których mowa w ust.1, a 
nie wykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenia dokonane na adresy i numery podane w ust.1, 
są skuteczne. 

XII. KARY UMOWNE 
§12 

1. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych w następujących sytuacjach i w wysokości: 
a) 0,1% ceny brutto, o której mowa w §8 ust 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy. 
b) 0,1% ceny brutto, o której mowa w §8 ust 1, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych 

przy odbiorze przedmiotu umowy/jego części, 
c) 10% ceny brutto, o której mowa w §8 ust 1, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zapłata kar umownych, określonych w ust.1, nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar, jeżeli wysokość zastrzeżonych kar 
umownych nie pokrywa poniesionej szkody. 

mailto:zut@zut.com.pl
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XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§13 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w sytuacji opisanej w kodeksie cywilnym dla umowy o dzieło 
jak również w przypadku naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań umownych opisanych w §2 w terminie 
20 dni od daty, w której Zamawiający dowiedział się o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu tego 
zobowiązania. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

XIV. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 
§14 

1. Treść oraz wykonanie niniejszej umowy podlega przepisom ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1330 tekst jednolity.) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o 
ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz. U. z 2018r. poz.1243) oraz ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r., poz. 419 tekst jednolity). 

2. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane finansowe i inne wynikające z realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy traktuje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. 

3. W przypadku nakazania Zamawiającemu przez uprawniony organ ujawnienia informacji określonych w ust. 
2 powyżej , Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się 
wszelkich roszczeń. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, 
lub jego klientów bądź kontrahentów, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę, o 
których Wykonawca dowie się w związku lub przy okazji realizacji niniejszego zamówienia  a w 
szczególności wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, prawnym, handlowym 
lub organizacyjnym, jak również informacji odnoszących się do strategii, personelu, spraw finansowych lub 
przyszłych planów, perspektyw, lub innych informacji posiadających wartość gospodarczą stanowiącą 
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przede wszystkim Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2018r., poz. 419 tekst jednolity). 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§15 

1. Umowę zawarto na czas od 01.03.2019r. do 28 lutego 2020r. 
2. Integralną częścią umowy są: 

a. Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy z dnia……… 
3. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

prawa geodezyjnego i kartograficznego. 
4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są one możliwe w 

zakresie: 
a. zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, 
b. zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w tym 

zakresie, 
5. Strony są zobowiązane do niezwłocznego wzajemnego powiadomienia o wszystkich okolicznościach 

mogących mieć wpływ na wykonanie umowy. 
6. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową będzie rozpatrywał Sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 
 
.................................………     ...........................……………… 


