
 

 

 

 

                                                                                                   Załącznik nr 2 do zaproszenia 
 
 
 

UMOWA nr ............. 
z dnia .............................. 

 
 
  
zawarta w dniu ............................... w Nowogrodzie Bobrzańskim pomiędzy  Zakładem Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim, Sp. z o.o.  ul. Dąbrowskiego 10,            
66-010 Nowogród Bobrzański wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej 
Górze Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446093,  
NIP: 929-00-09-421, REGON: 081102973, reprezentowanym przez: 
1. Ryszarda Napierałę   -  Prezesa Zarządu 
 
zwanym dalej „ZAMAWIAJACYM”, 
a 
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
NIP: ..............................., REGON: ........................................., 
reprezentowanym  przez:  

1. ............................................................................ 
2. ............................................................................  

 
zwanym  dalej „WYKONAWCĄ” , 
 
 

§ 1 
 
ZAMAWIAJACY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się świadczyć usługi na rzecz 
ZAMAWIAJĄCEGO polegające na:  

 Odbiorze ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05                   
z oczyszczalni ścieków  znajdującej się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Sportowej 
oraz ich załadunku na własne samochodowe środki transportowe, transporcie i rozładunku 
w miejscu zagospodarowania osadu.  

 Zagospodarowaniu osadów ściekowych z zachowaniem wymogów określonych przepisami 
prawa: Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.992 z późn. 
zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257 z późn. zm. ), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na 
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 z późn. zm. ), Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t. j. Dz. U. 2018  poz. 799 z późn. zm.) oraz zgodnie        
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 

  
§ 2 

 
Strony ustalają, że: 

1. W przypadku składowania, unieszkodliwiania lub odzysku  osadów ściekowych (kod odpadu 
19 08 05), osady będą stosowane przez Wykonawcę w miejscu i na zasadach określonych 
w posiadanej decyzji na unieszkodliwianie lub odzysk, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób i miejscu innym niż 
określona we wskazanej decyzji. 

2. W przypadku stosowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 19 
08 05) w celach określonych w art. 96 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  ((t. 
j. Dz. U. z 2018 r. poz.992 z późn. zm.), zastosowanie osadów zgodne będzie z wyliczoną 
przez Zamawiającego dawką, na gruntach będących we władaniu Wykonawcy. Wykonawca 
bierze na siebie odpowiedzialność za wykonanie badań gruntów oraz, że po dostarczeniu 
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osadu na działkę niezwłocznie zmiesza go z gruntem. Wykonawca ponosi także 
odpowiedzialność za stosowanie w/w osadów w sposób inny i na gruntach innych niż określił 
w dokumentach dostarczonych Wykonawcy. 

 
 

 
 

§ 3 
 

1. Niniejsza umowa wraz z załącznikami obowiązuje na czas określony od dnia .....................               
............................................................... . 

2. Realizacja usługi będącej przedmiotem zamówienia odbywać się będzie w dni robocze od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

 
 

§ 4 
 

1. Wykonawca zapewni i dostarczy do oczyszczalni ścieków certyfikowane kontenery w ilości 
2 szt. o wysokości nie większej niż 260 cm od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany 
bocznej pojemnika, które będą napełniane osadem przez zamawiającego przy pomocy 
przenośnika ślimakowego. 

2. Wykonawca zapewni wywóz osadów ściekowych oraz podstawienie pustych kontenerów 
w ciągu 48 godzin od chwili telefonicznego powiadomienia Wykonawcy przez 
Zamawiającego; 

3. Wykonawca zabezpieczy kontener z osadem na czas transportu do miejsca zastosowania 
osadu; 

4. Wykonawca zapewni natychmiastowe usuwanie ewentualnych zanieczyszczeń z dróg 
zakładowych i publicznych powstałych w trakcie wykonywania zamówienia. 

 
§ 5 

 
Do obowiązków wykonawcy należy: 
 

1. przestrzeganie przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
06.02.2015 r.  w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257 z późn. 
zm.) 

2. przestrzeganie przepisów Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (t. j. Dz. U. 2018  
poz. 799 z późn. zm.) 

3. przestrzeganie przepisów zawartych w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. 
U. z 2018 r. poz.992 z późn. zm.), 

4. przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w 

sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1973 z późn. zm.), 

5. zorganizowania niezbędnego nadzoru w trakcie transportu i nad zagospodarowaniem osadów; 
6. ważenie załadowanych osadów na wadze samochodowej Zamawiającego (bezpłatnie) 

zlokalizowanej na Składowisku Odpadów w m. Klępina. 
7. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC 

dotyczące prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która obejmuje naprawianie 
szkód wynikłych w ramach wykonywania niniejszej umowy. W przypadku wygaśnięcia 
ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy, zamawiajmy ma prawo wglądu do 
oryginału odnowionej umowy ubezpieczenia Wykonawcy. 

8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działania lub 
zaniechanie. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić odbiór i gospodarcze wykorzystanie osadów,           

o których mmoowwaa  ww  §§  11  ii  22, na karcie przekazania odpadów, zgodnie z rozporządzeniem 



Strona 3 z 4 

   
 

Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 z późn. zm. ), 

2. Wykonawca posiada zezwolenie na transport odpadów o kodzie 19 08 05 (komunalne 
ustabilizowane osady ściekowe. 

3. Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 ( w przypadku 
innego niż rolnicze zagospodarowanie) . 

§ 7 
 

1. Cena jednostkowa netto zgodnie z przedstawioną ofertą cenową Wykonawcy wynosi:       
................... za 1 tonę osadu. Do ww. ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ........ 

2. Cena jednostkowa netto określona w ust. 1 nie podlega podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu 
w czasie obowiązywania niniejszej umowy. Cena obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy, w tym: koszt odbioru, załadunku, transportu i rozładunku 
w miejscu zagospodarowania osadu, koszty zagospodarowania osadu, wszelki opłaty, 
podatki, ubezpieczenia i inne opłaty, które mogą pojawić się przy realizacji przedmiotu umowy. 

3. Przewidywane wynagrodzenie umowne wykonawcy, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do 
niniejszej umowy wynosi: ............. zł. netto ( słownie: ............................ złotych) + podatek 
VAT (.....%) w kwocie: ...............zł. ( słownie: ................ złote), co daje wartość brutto: 
...........................zł. (słownie: ....................................... złote.) 

4. Przewidywane wynagrodzenie umowne zostało wyliczone na podstawie orientacyjnej ilości 
odebranych osadów ściekowych pomnożonej przez cenę jednostkową brutto za 1 tonę. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wywożonych osadów tj. zmniejszenie 
ilości wywożonych osadów a Wykonawca nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń 
finansowych wobec Zamawiającego. 

 
 

§ 8 
 

1. Strony ustalają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą po wykonaniu przedmiotu 
zamówienia co miesiąc. 

2. Podstawą do wystawienia faktury będzie karta przekazania odpadu zgodna z wydrukiem 
raportu ilości odebranych osadów. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Zamawiający ma prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przekazania przez 
Wykonawcę kart przekazania odpadu, o której mowa w ust. 2. 

 
  

§ 9 
 
 

1. Do kontaktu ze strony WYKONAWCY zostanie wyznaczona następująca osoba: 
 

 ......................................................................................................................... 
 

2. Do kontaktu ze strony ZAMAWIAJĄCEGO zostanie wyznaczona następująca osoba: 

 Stanisław Grzelec tel. 68 321 60 85 oraz 664 745 933 
 
 

§ 10 
 
WYKONAWCA zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie obowiązywania niniejszej 
umowy. 
 

§ 11 
 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną: 
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy  dzień 
zwłoki. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które WYKONAWCA ponosi 
odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 
2.  ZAMAWIAJACY zobowiązany jest zapłacić WYKONAWCY karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego   w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy  dzień 
zwłoki. 

b) za odstąpienie przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zleceniodawcy  w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

 
3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą       

dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
4. W przypadku kontroli Inspekcji Państwowych oraz ewentualnych kar finansowych nałożonych 

na Zamawiającego przez uprawnione do tego organy ( jako na wytwórcę osadów ściekowych) 
a wynikających z zagospodarowania osadu ściekowego niezgodnie z warunkami zawartymi 
w umowie, zamawiający obciąży wykonawcę do pełnej wysokości nałożonych kar na 
Zamawiającego. 

5. Strony uzgadniają, że zapłata kar umownych należnych dla Zamawiającego może nastąpić 
poprzez potrącenie należności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego          
a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

 
 

§ 12 
 

Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek 
odszkodowania, w następujących przypadkach: 

1. jeżeli wobec Wykonawcy zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostało 
wszczęte postępowanie likwidacyjne; 

2. jeżeli został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Wykonawcy; 
3. jeżeli Wykonawca złoży fałszywe lub niekompletne oświadczenie w ramach realizacji umowy. 
4. utraty zezwolenia na gospodarowanie odpadami objętymi zamówieniem w zakresie odzysku, 

unieszkodliwiania lub transportu. 
 
 

§ 13 
 
Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu 
wypowiedzenia.  

§ 14 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
 
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 
 
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
       ZAMAWIAJĄCY                                                 WYKONAWCA                                                        
    
 
 


