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UMOWA  SERWISOWA   (  WZÓR ) 

NR Z-III…………………………. 

Zawarta w dniu ……………………………………….. w Oleśnie   

pomiędzy: 

GMINĄ OLESNO, 46-300 OLESNO,  

uL. Pieloka 21 , NIP: 576-15-62, REGON: 151 398 600, reprezentowaną przez: 

Burmistrza Olesna  - Sylwestra Lewickiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy  - Anetę  Sitną   

zwanym dalej Inwestorem, 

a 
…………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez  
……………………………………………………………………………………………. 

 

Dla niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych , 
ponieważ jego wartość nie przekracza 30 000 Euro. 

§ 1. 

                                                                  Przedmiot umowy 
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usług pod nazwą :  
   1.1 Wykonanie serwisowania istniejących przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie  

Gminy Olesno  w miejscowościach: 
          - Broniec       - 34 szt. 
          - Boroszów   - 63 szt. – w tym biologiczno-mechaniczne 21 szt. 
          - Leśna          - 48 szt – w tym biologiczno-mechaniczne  7  szt. 
   1.2 Wykonanie napraw lub wymiany uszkodzonych urządzeń stwierdzonych w trakcie   

wykonanego serwisowania  oraz wykonywania napraw lub wymiany urządzeń zgłoszonych  
przez Gminę Olesno  w okresie po przeprowadzeniu serwisowania   ,  bez względu na 
miejscowość w której oczyszczalnia jest zlokalizowana. 

2.Inwestor oświadcza, że przydomowe oczyszczalnie ścieków w okresie trwałości projektu objętego 

pomocą finansową PROW – stanowią własność Gminy Olesno. 

 

§ 2. 

Szczegółowy zakres robót 
1.Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków polega w szczególności na :  

   *Kontroli pracy dmuchaw membranowych 

   *Kontroli i oczyszczeniu pomp mamutowych 

   *Kontroli i oczyszczeniu filtra grubych zanieczyszczeń 

   *Kontroli poprawności działania i regulacji pływaków pomp ścieków 
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   *Kontrola instalacji elektrycznej i systemów sterowania oczyszczalnią 

   *Kontroli szczelności układu pneumatycznego 

   *Kontroli szczelności membran dyfuzorów talerzowych 

   *Kontroli poprawności działania systemu napowietrzającego i odpowietrzającego 

   *Kontroli poprawności działania systemu rozsączającego i studni chłonnych 

   *Pomiaru ilości osadu czynnego w celu określenia konieczności jego wywozu 

   *Opisanie nieprawidłowości w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji urządzeń 

   *Dodatkowe przeszkolenie użytkownika przydomowej oczyszczalni w zakresie działania i prawidłowej 

obsługi oczyszczalni 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością zgodnie  z 

niniejszą umową ,  dokumentacją powykonawczą, zasadami wiedzy technicznej, a także zgodnie 

z normami oraz przepisami dotyczącymi technologii wykonanych przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

3. Potwierdzeniem wykonania serwisowania   przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

miejscowości Boroszów , Broniec i Leśna - Gmina Olesno będzie spisanie przez Wykonawcę 

Protokołu z przeprowadzonego serwisowania , obejmujący zakres określony w § 2 pkt.1 

niniejszej umowy , w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie w/w  miejscowości.  

5. Protokół z przeprowadzonego serwisowania będzie zawierał : datę spisania protokołu, nazwisko 

i imię użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków , lokalizację – miejscowość , nr posesji , 

nr działki ,  podpisany przez Wykonawcę  i użytkownika przydomowej oczyszczalni . 

6.  W przypadku konieczności wykonania dodatkowych napraw wykraczających po za czynności 

serwisowe oraz wykonywania napraw po okresie serwisowania , zgłoszonych przez Gminę 

Olesno , Wykonawca przed przystąpieniem do usuwania awarii przedstawi szacunkowe koszty 

jej usunięcia , celem zaakceptowania przez Gminę Olesno. 

6. Protokół napraw lub wymiany uszkodzonych urządzeń stwierdzonych w trakcie   wykonanego 

serwisowania  oraz wykonani napraw lub wymiany urządzeń zgłoszonych  przez Gminę Olesno  

w okresie po przeprowadzeniu serwisowania  będzie zawierał : datę spisania protokołu, 

nazwisko i imię użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków , lokalizację – miejscowość , 

nr posesji , nr działki , opis stwierdzonego uszkodzenia lub usterki , podpisany przez 

Wykonawcę  i użytkownika przydomowej oczyszczalni ,wraz z kosztorysem powykonawczym. 
 
 

§ 3. 

Obowiązki Inwestora 

Inwestor jest zobowiązany: 

1. Udostępnić  Wykonawcy dokumentacje powykonawczą przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4. 

Rozpoczęcie i zakończenie prac 

1.Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć i zakończyć wykonywanie przedmiotu Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami tj.: 

    - Serwisowanie :  Wrzesień – Październik 2017 r. i Kwiecień – Czerwiec 2018 r. 

    - Naprawy lub wymiana urządzeń : od dnia podpisania umowy -  do 31.12.2018 r. 

2.Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o terminach rozpoczęcia 

serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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§ 5. 

Odbiory 
1.Strony ustalają, że  odbiór końcowy z wykonanego serwisowania przydomowych oczyszczalni 

ścieków objętych niniejszą umową  będzie polegał na przedłożeniu przez Wykonawcę 145 szt. 
Protokołów z przeprowadzonego serwisowania tych oczyszczalni ,  z zachowaniem warunków 
określonych w § 2 pkt.5 niniejszej umowy. 

2.Protokół odbioru z wykonanej naprawy lub wymiany urządzeń w przydomowej oczyszczalni 
ścieków winien spełniać warunki określone w § 2 pkt.6 niniejszej umowy. 

§ 6. 

Wynagrodzenie 

1.Za wykonanie dwukrotnego kompleksowego serwisowania 1szt. (jednej) przydomowej 

oczyszczalni ścieków Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie  w kwocie  ………………………… zł 

netto (słownie: …………………………………………………….  +   podatek VAT ( 23%)  - wynagrodzenie 

brutto …………………………………… zł  (słownie: ……………………………………………………………….. złotych  

brutto) 

   Łączne wynagrodzenie za serwisowanie 145 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 

…………………………………zł. Netto …………………………………zł. brutto. 

2.Podstawę do określenia wyżej wymienionych cen stanowi oferta Wykonawcy. 

3.Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4.Wynagrodzenie za wykonanie koniecznych napraw lub wymiany urządzeń stwierdzonych w 

trakcie serwisowania , jak również w okresie po serwisowaniu , zgłoszonych przez Gminę Olesno, 

  zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym i będzie stanowiła odrębną fakturę , po 

uprzedniej akceptacji przez Gminę Olesno szacunkowych kosztów napraw . 

§ 7. 

Płatność 

1.Inwestor zrealizuje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.  
2.Inwestor nie udziela Wykonawcy zaliczki na wykonanie zamówienia. 
3.Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………….  

§ 8. 

Zmiana umowy 

1. Inwestor dopuszcza możliwość zmiany umowy. 

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej w 

postaci aneksu do umowy po akceptacji obydwu stron  umowy. 

§ 9. 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od Umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie, 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

stronom   co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia. 

§ 10. 

Kary  umowne 
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Inwestorowi: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy. 

b) każdy dzień opóźnienia, jeśli ukończenie jest późniejsze niż wymagany termin ukończenia 
serwisowania w danym roku , w wysokości 1% całkowitej wartości brutto , 
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2. Inwestor  zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Inwestor, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji  przewidzianej w art. 145 Prawo zamówień publicznych. 

§ 11. 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane oraz innych obowiązujących ustaw. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

              WYKONAWCA           ZAMAWIAJĄCY 


