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Załącznik nr 8 

PT.261.1.2021.STE                                            

 

UMOWA NR ……… 

 

zawarta w dniu …………. pomiędzy:  

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie przy  ul. H. Pobożnego 11, 67-

410 Sława, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000409869, posiadającą NIP: 

4970079636 i REGON: 081018215, reprezentowaną przez: 

Jarosława Hermaszewskiego – Prezesa zarządu 

 

zwaną dalej Zamawiającą, 

 

 

a ………………………………………………………………………., przedsiębiorcą działającym pod nazwą: 

……………………………………………………………… z siedzibą w ………………………………………………… 

………………………………………………………, NIP: …………………………, Regon: …………………………, na podstawie 

wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr …………… wydanej przez 

…………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą została  zawarta  umowa,  na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień 

Sektorowych, o następującej treści 

 

§ 1 

1. Zamawiająca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do odzysku lub unieszkodliwienia 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (zadanie A), zawartości piaskownika (Zadanie 

B) oraz skratek (zadanie C) z oczyszczalni ścieków w Sławie zlokalizowanej przy ul. Długiej 1 na 

podstawie art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 779). 

2. Zadanie A polega na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk 

zhigieniozwanych, ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 08 05) do 

miejsca odzysku odpadów. 

3. Zadanie B polega na odzysku lub unieszkodliwianiu zawartości piaskownika (kod odpadu  19 08 

02) wraz z transportem do miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. 

4. Zadanie C polega na odzysku lub unieszkodliwianiu skratek (kod odpadu 19 08 01) wraz                           

z transportem do miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów.  

5. Orientacyjne ilości odpadów w okresie objętym umową wynoszą: 

a. ustabilizowane komunalne osady ściekowe: do 3 800 Mg, do 18 Mg/dobę 

b. zawartości piaskowników: do 12Mg/rok 

c. skratki: do 7 Mg/rok 

6. Odbiór odpadów będzie realizowany sukcesywnie: 

a. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych – zgodnie z harmonogramem pracy 

oczyszczalni, a także w zależności od bieżącej sytuacji i potrzeb Zamawiającej tj. po wypełnieniu 

kontenerów. Nastąpi to po telefonicznym zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającą na 

podany numer telefonu. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia pustego i zamiany 
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napełnionego – pustym kontenerem w ciągu 24 godzin od chwili odbioru pełnego pojemnika. 

Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadów nie później niż w terminie 24 godzin od 

zawiadomienia. 

b. zawartości piaskowników – po wcześniejszym 7-dniowym telefonicznym zgłoszeniu. 

Przeładunek odpadu do kontenerów Wykonawcy będą realizować pracownicy Zamawiającej 

w dniu realizacji usługi. 

c. skratek - po wcześniejszym 7-dniowym telefonicznym zgłoszeniu. Przeładunek odpadu do 

kontenerów Wykonawcy będą realizować pracownicy Zamawiającej w dniu realizacji usługi. 

7. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część 

niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającą, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od 

zaistnienia zdarzenia, o jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw Wykonawcy, które 

mogą mieć wpływ na realizacje umowy z Zamawiającą, a w szczególności dotyczących zarzutów o 

naruszeniu przepisów ochrony środowiska. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

a)  posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa 

w art. 49 i nast. ustawy o odpadach (z uwzględnieniem przepisów Działu XI, Rozdziału 2 ustawy 

o odpadach), którzy złożą ofertę na zagospodarowanie osadów w przypadkach określonych 

w art. 96 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o odpadach, 

b) jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 96 ust. 2 ustawy o odpadach 

10. Zamawiająca zastrzega sobie prawo zmiany ilości przekazywanych odpadów co nie może stanowić 

podstawy do odstąpienia od umowy nawet w części i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy 

wobec Zamawiającej.  

§ 2 

1. Umowę na wykonywanie usługi zawiera się na czas określony od 01.07.2021r. do 31.03.2022r. 

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy odebrana ilość odpadów przekroczy wielkość 

określoną w opisie przedmiotu zamówienia tj. 3 800 Mg umowa obowiązuje nadal do dnia 

31.03.2022r., a Wykonawca będzie zobowiązany odbierać osad po cenie jednostkowej określonej 

w ofercie i umowie.  

§ 3 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1. Wykonawca realizuje przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

a w szczególności zgodnie z: 

a. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 779) zwanej w dalszej 

części umowy „ustawą o odpadach” i obowiązującymi do niej przepisami wykonawczymi, 

b. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257), 

c. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 1742), 

d. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1219). 

2. Miejscem zagospodarowania odpadów jest (podać miejscowość, nr działki, nr i nazwę obrębu 

geodezyjnego): 

a. w przypadku osadów ściekowych : …………………………………………………………..…………………………… 
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 ……………………………………………………………………………………………………..……………..…………………………. 

b. w przypadku piasku z piaskownika: ……………………………………..………………………..…………………….. 

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

c. w przypadku skratek: …………………………………………………..………………………………..……………………… 

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

3. Wykonawca gwarantuje profesjonalne i prawidłowe wykonywanie usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest władającym powierzchnią ziemi w rozumieniu przepisów 

określonych w ust. 1.  

5. Potwierdzenie odbioru odpadów z oczyszczalni będzie odbywać się na kartach przekazania 

odpadu, zgodnie z ustawą o odpadach.  

6. Nie później niż od chwili rozpoczęcia odbioru odpadów Wykonawca przekaże Zamawiającej 

aktualną listę kierowców upoważnionych do przejęcia odpadów i podpisywania kart przekazania 

odpadu. Zamawiająca nie przekaże odpadów osobom, które nie figurują w wykazie 

przekazywanym przez Wykonawcę. 

7. Z chwilą odbioru odpadów Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazane odpady jako 

następny posiadacz odpadów. 

8. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do odmowy przekazywania odpadów w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu samochodu do załadunku na terenie 

oczyszczalni. W takiej sytuacji zostanie spisany protokół. Wystąpienie takiej sytuacji nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji umowy i pokrycia dodatkowych kosztów związanych z prawidłową jej 

realizacją. 

9. Transport Wykonawcy musi być przystosowany do przewozu odpadów, w szczególności musi 

posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające zanieczyszczenie tras przejazdu, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r., poz. 1742). 

10. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie od chwili zawiadomienia do usuwania ewentualnych 

zanieczyszczeń z dróg powstałych w trakcie wykonywania zamówienia. 

11. Jeżeli w decyzji na przetwarzanie odpadów, którą posiada Wykonawca, zostały nałożone przez 

organ wydający decyzję obowiązki na wytwórcę odpadów tj. Zamawiającą koszty wynikające z tych 

obowiązków pokryje w całości Wykonawca. 

12. Rzeczywistą ilość przekazywanych odpadów ustala się w wyniku ważenia, na bieżąco, na 

legalizowanej wadze Zamawiającej.  

13. Na podstawie art. 20 ustawy o odpadach zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 

musi nastąpić w obrębie województwa lubuskiego. Dopuszcza się zagospodarowanie osadu na 

terenie województwa innego niż zostały wytworzone jedynie pod warunkiem jeżeli odległość od 

miejsca wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub 

unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze 

województwa lubuskiego.  

14. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób inny i na gruntach 

innych niż określił w dokumentach dołączonych do oferty. 

15. W przypadku zagospodarowania osadów w sposób, o którym mowa w art. 96 ust.1  pkt 4-5 ustawy 

o odpadach osady będą stosowane w miejscu i na zasadach określonych w posiadanej decyzji. 

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie osadów w sposób i miejscu innym 
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niż określonym w przedstawionej decyzji. Zamawiająca zobowiązuje się do przekazywania dla 

Wykonawcy aktualnych badań osadów ściekowych. 

16. W przypadku zagospodarowania osadów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

o odpadach Zamawiająca zobowiązuje się przed przekazaniem osadów do przesyłania dla 

Wykonawcy aktualnych badań osadów ściekowych, badań gruntów, na których te osady będą 

wykorzystane oraz wyliczonej dopuszczalnej dawki osadu.  

17. W przypadku zagospodarowania osadów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

o odpadach Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającej: 

a. aktu własności lub innego dokumentu określającego tytuł prawny do gruntów, na których mają 

być stosowane osady ściekowe, z zastrzeżeniem ust. 4, 

b. oświadczenie Wykonawcy, że spełnione są wszystkie warunki stosowania komunalnych 

osadów ściekowych w szczególności z uwzględnieniem art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach, 

c. oświadczenie Wykonawcy, że dana działka przeznaczona do zagospodarowania osadem jest 

przeznaczona tylko i wyłącznie na ten cel dla Zamawiającej oraz podanie informacji 

o wcześniejszym stosowaniu (rodzaj dawki tj. dawka roczna, dwuletnia lub trzyletnia) lub 

niestosowaniu osadów ściekowych na danej działce,  

18. W przypadku zagospodarowania osadów, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3 ustawy 

o odpadach Wykonawca zobowiązany jest do: 

a. aplikowania osadu na przebadanych gruntach, zgodnie z wyliczonymi dawkami, 

b. przechowywania wyników badań komunalnych osadów ściekowych oraz gruntów, a także 

informacji o dawkach osadu przez okres 5 lat od dnia zastosowania osadów 

c. wprowadzania osadów do gruntu po przetransportowaniu ich na nieruchomość gruntową, na 

której mają być stosowane, nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu, 

d. stosowania osadów poza okresem wzrostu i rozwoju roślin przeznaczonych do bezpośredniego 

spożycia przez ludzi rozumianym jako czas od siewu lub sadzenia do zbioru. 

20. Wykonawca zawiadomi Zamawiającą, niezwłocznie, jednak nie później niż  w terminie 12 godzin 

od zaistnienia zdarzenia o: 

a. wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy, 

b. utracie zdolności do prawidłowej realizacji umowy, 

c. jakichkolwiek postępowań wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na 

realizacje przedmiotu umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszenie przepisów 

ochrony środowiska. 

21. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy określonych w §3 

Zamawiająca zastrzega sobie prawo zaprzestania przekazywania odpadów. Nadto postanowienia 

§ 6 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

 

§ 4 

Strony ustalają następujące ceny: 

Zadanie A: 

1. Cena jednostkowa netto za wywóz 1 Mg osadu wynosi ………………………. plus VAT. 

 Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Orientacyjna wartość usługi na czas wykonywania umowy wynosi ………….. plus VAT. 

 Słownie: ………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie B: 

3. Cena jednostkowa netto za wywóz 1 Mg piasku z piaskownika wynosi …..…. plus VAT. 

4. Orientacyjna wartość usługi na czas wykonywania umowy wynosi ………….. plus VAT. 

 

Zadanie C: 

5. Cena jednostkowa netto za wywóz 1 Mg skratek wynosi ……….……. plus VAT. 

6. Orientacyjna wartość usługi na czas wykonywania umowy wynosi ………….. plus VAT. 

 

7. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie przez Zamawiającą i Wykonawcę odbioru 

odpadów z oczyszczalni ścieków w Sławie na karcie przekazania odpadu stanowiącej zbiorcze 

zestawienie. 

8. Należność płatna jest za ilość odebranych odpadów w terminie 20 dni od daty doręczenia faktury 

Zamawiającej.  

9. Płatność przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 

 

§ 5 

Zamawiającej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku złamania przez Wykonawcę 

zapisów niniejszej umowy lub przepisów o których mowa w § 3 ust. 1. Prawo  

to może być zrealizowane przez Zamawiająca w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się  

o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.  

 

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającej karę umowną: 

a.  w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części zamówienia, którą wylicza się jako iloczyn 

ilości odpadów pozostałych do odbioru i ceny jednostkowych netto określonej w §4 w razie 

odstąpienia przez Zamawiającą od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

b. za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów w wysokości 5% wynagrodzenia netto 

określonego według cen jednostkowych przyjętych w §4, za nieodebraną partię odpadów. 

2. Zamawiająca zobowiązana jest zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającej w wysokości 10% wartości 

niezrealizowanej części zamówienia, którą wylicza się jako iloczyn ilości odpadów pozostałych do 

odbioru i ceny jednostkowych netto określonej w §4. 

3. Zamawiająca zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w płatności faktury.  

4. Zamawiająca zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z przedłożonych  

do zapłaty faktur. 

5. Niezależnie od zastosowanych kar umownych Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną 

Zamawiającej i osobom trzecim w pełnej wysokości powstałą na skutek niewykonania bądź 

nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

6. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. 
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§ 7 

1. Po przekazaniu przez Zamawiającą odpadów, pełna odpowiedzialność za te odpady        przechodzi 

na Wykonawcę. 

2. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającą (jako na wytwórcę odpadów) wynikających z zagospodarowania osadów niezgodnie 

z warunkami zawartymi w umowie oraz niezgodnie z przepisami prawa Zamawiająca obciąży 

finansowo Wykonawcę. 

 

§ 8 

Zmiana niniejszej umowy może być dokonana wyłącznie na piśmie za zgodą obu stron  

w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, tak 

jak za własne działanie i zaniechanie. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,  

ustawy o odpadach i przepisach wykonawczych do nich. 

2. W przypadku powstania sporu na tle realizacji postanowień niniejszej umowy, miejscowo 

właściwym do jego rozpatrzenia jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającej. 

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

 

ZAMAWIAJĄCA:      WYKONAWCA:  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


