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U M O W A  Nr …………/2019 
 
 

 

zawarta w dniu ……………………………………. pomiędzy: 

 

Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Armii Krajowej 21, NIP: 672-17-59-965, REGON: 

331031889, kapitał zakładowy 11.470.000,00 zł, działającym na podstawie KRS0000085020, 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, reprezentowanym przez: 

1. inż. Tomasza Hajdasza   – Prezesa Zarządu 

2. Annę Bobko     – Główną  Księgową 

zwanym dalej z jednej strony „ZAMAWIAJĄCYM” 

a 

.………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………. 

 zwanym dalej „WYKONAWCĄ” (wyłonionym w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego)

  

o następującej treści:  

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną usługę odbioru oraz 

odzysku lub unieszkodliwienia odwodnionych ustabilizowanych osadów ściekowych z Oczyszczalni 

Ścieków w Świdwinie (kod odpadu 19 08 05), bezpośrednio spod wirówek, średnio 4,5 ton/dobę w 

okresie jednego roku (około 1 800 ton/rok). 

2. Warunki dotyczące sposobu odzysku osadów. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących przepisów: 

 a) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz.U.2013.21); 

 b) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. Nr 137 poz. 924); 

 c) ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150 ze 

zm., dalej ustawa Prawo ochrony środowiska). 

 2.1 W związku z art. 96 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 ustawy o odpadach, Zamawiający dopuszcza odzysk 

osadów: 

  a) do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, 

  b) do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz. 

3. Warunki dotyczące gruntów, na których dopuszcza się stosowanie osadów ściekowych, 

zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Ustawy o odpadach: 

 a) lokalizacja gruntów oraz stosowanie osadów na tych gruntach powinny być zgodne z art. 96 ust. 

12 pkt 1-14 ustawy o odpadach, 
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 b) rodzaj planowanych upraw i sposób przetworzenia uprawianych roślin powinny być zgodne z 

art. 96 ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Ustawy o odpadach oraz z §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, 

 c) zgodnie z art. 96 ust. 6 ustawy o odpadach, przed stosowaniem osadów ściekowych na 

gruntach Zamawiający wykona badania tych gruntów. Koszty związane z badaniem gruntów 

poniesione przez Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca. Zamawiający dopuszcza 

przedłożenie przez Wykonawcę badań gruntów, którymi dysponuje. Badania gruntów powinny 

być wykonane metodami referencyjnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

4.  Zamawiający zobowiązany jest do przekazywania Wykonawcy wyników badań osadów w celu 

ustalenia dawki, jaka może być stosowana na poszczególnych gruntach. Wykonawca ma prawo 

wstrzymania odbioru osadów o uwodnieniu nienadającym się do zastosowania na gruntach.  

5. Warunki dotyczące środków transportu i sprzętu do odbioru osadów z Oczyszczalni 

Ścieków: 

 a) Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu osadów (kod odpadu 19 08 05),  

 b) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami załadunku i transportu, 

przystosowanymi do transportu osadu drogami publicznymi o ładowności zapewniającej wywóz 

osadów w wyznaczonym terminie. 

 c) Osady powinny być przewożone w szczelnych przyczepach, naczepach lub kontenerach,  

 d) Wykonawca zapewni utrzymanie stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod 

względem czystości w czasie wykonywania usługi. 

6. Warunki dotyczące odbioru osadów bezpośrednio spod wirówek: 

 a) odbiór osadów przez Wykonawcę, który będzie je stosował zgodnie z posiadanym zezwoleniem 

na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych 

rozpocznie się nie później, niż 3 dni od upływu 7-go dnia po zgłoszeniu przez Wytwórcę osadów 

chęci stosowania osadów na gruntach do WIOŚ zgodnie z art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach, 

 b) odbiór osadów przez Wykonawcę, który będzie je stosował na gruntach, zgodnie z art. 96 ust. 1 

pkt 2 lub pkt 3 ustawy o odpadach rozpocznie się nie wcześniej, niż po potwierdzeniu, że wyniki 

badań gruntów odpowiadają wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie komunalnych osadów ściekowych, lecz nie później, niż 10 dni po uzyskaniu w/w 

potwierdzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest: 

a) do regularnego podstawiania środków załadunku (przyczep, naczep lub kontenerów), w sposób 

nie zakłócający pracy wirówek oraz do bezpośredniego załadunku osadów spod wirówek, 

b) do odbioru załadowanych przyczep, naczep lub kontenerów w sposób nie zakłócający pracy 

wirówek, 

c) każdorazowo gdy z powodu jakichkolwiek okoliczności nie ma możliwości permanentnego 

stosowania osadów na gruntach, Wykonawca jest również zobowiązany do regularnego 

podstawiania środków załadunku (przyczep, naczep lub kontenerów) w sposób nie zakłócający 

pracy wirówek oraz do bezpośredniego załadunku osadów spod wirówek celem czasowego 

magazynowania osadów,  

d) w przypadku zmiany bieżących potrzeb Zamawiającego, dotyczącej dobowej ilości osadów 

przeznaczonych do odbioru, która będzie zgłaszana faksem lub telefoniczne przez 
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upoważnionego pracownika Oczyszczalni Ścieków, do zapewnienia odbioru osadów w terminie 

zapewniającym ciągłą pracę wirówek. Termin ten zostanie każdorazowo uzgodniony między 

stronami. 

8. Jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania osadów ściekowych, po przekazaniu przez Zamawiającego osadów ściekowych 

pełna odpowiedzialność za nie przechodzi na Wykonawcę, zgodnie z ustawą o odpadach. 

9. Jeżeli Wykonawca nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub 

unieszkodliwiania osadów ściekowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu 

odzysku lub unieszkodliwienia osadów, co do zgodności z ustawą o odpadach wraz z aktami 

towarzyszącymi.  

 

II. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 

§ 2. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 31.07.2020r. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

 1. Wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy 

technicznej, starannością profesjonalisty oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 2. Dostarczania Zamawiającemu, wraz z każdą miesięczną kartą przekazania osadów, 

szczegółowej informacji o numerach działek, areale gruntów, na których zostały 

zastosowane osady oraz o ilości osadów zastosowanych na poszczególnych działkach. 

 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w terminie 48 godzin od zaistnienia zdarzenia 

o: 

 a) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot 

umowy, 

 b) utracie zdolności do prawidłowej realizacji umowy, 

 c) jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć 

wpływ na realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszenie 

ochrony środowiska. 

 

III. ZASADY  POROZUMIEWANIA  SIĘ  STRON 

§ 4. 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usługi oraz dotyczących 

interpretowania umowy, odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej 

adresatom za pokwitowaniem. 

2. Wszystkie doręczenia  i wezwania skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy uznaje się za 

prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą dokonane w siedzibie Wykonawcy. 

 

IV. WYNAGRODZENIE 

§ 5. 

1. Strony za wykonanie przedmiotu umowy ustalają wynagrodzenie w wysokości: 
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Przedmiot zamówienia 
Cena jednostkowa netto 

( zł/za 1 tonę) 
Podatek VAT [%] 

Cena jednostkowa 

brutto ( zł/ za 1 

tonę) 

Odbiór  

i zagospodarowanie 

komunalnych osadów 

ściekowych (kod odpadu) 

……………………. zł ……………… % ………………….. zł 

 

Wynagrodzenie ustalone zostało na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej integralną  część 

niniejszej umowy. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca gwarantuje stałość ceny odbioru i zagospodarowania odwodnionych 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przez okres 6 miesięcy od terminu zawarcia 

umowy. 

2. Na wniosek Wykonawcy zmiana ceny z powodu inflacji w następnych latach będzie dokonywana 

w oparciu o współczynnik wzrostu cen towarów i usług ustalony przez Główny Urząd 

Statystyczny – na podstawie danych za miniony rok. Wykonawca złoży pisemny wniosek o 

zmianie ceny z w/w powodu w terminie 14 dni przed planowaną zmianą. 

3. Podatek od towarów i usług zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi w dacie powstania 

obowiązku podatkowego przepisami prawa polskiego. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. Zmiana umowy w tym zakresie nie wymaga aneksu. 

5. Termin płatności: przelew 21 dni od daty wystawienia faktury za faktycznie odebrany osad. 

6. Do każdej miesięcznej faktury Wykona dołączy Karty Przekazania Odpadu potwierdzające ilość 

odebranego i zagospodarowanego osadu. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

8. Strony wyłączają możliwości cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 

V. KARY UMOWNE 

§ 7. 

1. Strony zastrzegają kary umowne naliczane na następujących zasadach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

udokumentowanych na podstawie faktur kosztów poniesionych przez Zamawiającego licząc 

od dnia obowiązywania umowy do dnia złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o 

odstąpieniu włącznie. 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w  wysokości 10% 

udokumentowanych na podstawie faktur zysków Wykonawcy licząc od dnia obowiązywania 

umowy do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu włącznie. 
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2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego, o ile wartość faktycznie poniesionych strat przekracza wysokości 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie 

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach,  

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

c) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części,  

d) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego  złożonego na piśmie w terminie 14 dni od daty 

doręczenia wezwania. 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, 

f) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:  

a) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

b) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie 

miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usługi w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

5.  Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca jest 

obowiązany do: 

a) dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów, zaplecza i 

urządzeń, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na ich przejęcie. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9. 

1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

2. Dopuszczalna jest zmiana w postanowieniach zawartej umowy, zwłaszcza w sytuacji, gdy 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 
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§ 10. 

1.   Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3.   Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4.   Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po 

jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

5  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

 

 

 

 

………………………………..     ……………………………………. 

        ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 


