
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

Umowa nr ………/wzór/ 

 

zawarta w dniu ……….. w Mikołajkach, pomiędzy: 

 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Mikołajkach, ul. Dąbrowskiego 7, 11-730 Mikołajki, wpisanym do Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000181739, REGON: 790285485, NIP: 

8451497202, kapitał zakładowy w wysokości 37 212 564,00 zł, który reprezentuje: 

- Jarosław Pesta – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

……………… z siedzibą …………………………. przy ul………………, zarejestrowaną 

przez ………………………….KRS: ………………, NIP  ………………., REGON 

……………………, kapitał zakładowy: ………………………..  

którą reprezentują: 

………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą 

 

 

§ 1  

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi polegającej 

na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu przez odzysk lub unieszkodliwianie: 

a) 1 100 Mg ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805  

b) 6 Mg piasku z sitopiaskownika o kodzie 190802 

c) 48 Mg skratek o kodzie 190801 

d) 5 Mg piasku z sieci burzowej o kodzie 200306 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z SIWZ, oferta Wykonawcy i 

uregulowaniami niniejszej umowy. 

3. Podana ilość jest ilością szacunkową, która w trakcie trwania umowy może ulegać 

zmianie bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.  

4. Strony ustalają, że podana ilość wywożonych odpadów jest ilością szacunkową, co nie 

może stanowić podstawy do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu 

niezrealizowania umowy lub do żądania zwiększenia zamówienia. 

 

 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, zgodnie 

z obowiązującymi standardami, zasadami oraz etyką zawodową i z zachowaniem 

wymogów określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym, zgodnie 

z przepisami Ustawy o odpadach, Prawa ochrony środowiska, Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji 

odpadów. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług wywozu i zagospodarowania 

odbieranych odpadów w sposób ciągły przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Odbiór odpadów z terenu oczyszczalni ścieków odbywać się będzie sukcesywnie, w 

zależności od zapotrzebowania Zamawiającego, w ciągu dwóch dni roboczych od 
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otrzymania zamówienia tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w godzinach od 7:00 do 12:00.  

4. Zamówienia będą składane przez Zamawiającego faksem lub e-mailem i wymagane jest 

potwierdzenie ich otrzymania przez Wykonawcę. 

5. Załadunek odpadów odbywać się będzie sprzętem Zamawiającego. 

6. Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku sprzętu Wykonawcy. 

7. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi musi być: 

a) w dobrym stanie technicznym  

b) czysty tj. pozbawiony resztek odpadów 

c) mieć ładowność min. 20 ton 

8. Potwierdzenie przyjęcia odpadów odbywać się będzie każdorazowo na podstawie „Karty 

przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. 

9. Do Wykonawcy i na jego koszt należy zważenie odpadów i przekazanie tego wyniku 

pomiaru do Zamawiającego (karty wagowe do każdej karty przekazania odpadu) 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku. 

11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

zorganizowania we własnym zakresie i na swój koszt odbioru i transportu zastępczego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg, którymi realizuje zamówienie, 

w należytym porządku począwszy od terenu oczyszczalni aż do miejsca 

zagospodarowania odpadów. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia 

właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu 

i gospodarowania odpadami objętymi niniejszą umową, zgodnie z wymogami przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym zgodnie z Ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 

godzin od zaistnienia zdarzenia, o wstrzymaniu lub cofnięciu pozwoleń na prowadzenie 

działalności stanowiącej przedmiot umowy lub i utracie zdolności do jej wykonywania. 

3. Wykonawca zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego, lecz nie później niż w ciągu 12 

godzin od zaistnienia zdarzenia, jakichkolwiek postępowaniach wszczętych przeciw 

Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na realizację umowy z Zamawiającym, 

a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszeniu przepisów ochrony środowiska. 

4. Z chwilą załadunku odpadów objętych umową, Wykonawca przyjmuje na siebie 

całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 

własne działania lub zaniechanie. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają jednostkową stawkę za odbiór, transport i zagospodarowanie: 

a) 1 Mg komunalnych osadów ściekowych w kwocie ……………….PLN 

(słownie………………………………….) plus podatek VAT ……….% w kwocie 

………………….. PLN tj. ………………………………….. PLN/Mg brutto. 
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b) 1 Mg skratek w kwocie ……………….PLN  

(słownie………………………………….) plus podatek VAT ……….% w kwocie 

………………….. PLN tj. ………………………………….. PLN/Mg brutto. 

c) 1 Mg piasku w kwocie ……………….PLN 

(słownie………………………………….) plus podatek VAT ……….% w kwocie 

………………….. PLN tj. ………………………………….. PLN/Mg brutto. 

d) 1 Mg piasku z sieci burzowej w kwocie ……………….PLN 

(słownie………………………………….) plus podatek VAT ……….% w kwocie 

………………….. PLN tj. ………………………………….. PLN/Mg brutto. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę 

Karta Przekazania Odpadów. 

3. Wynagrodzenie przysługuje za rzeczywistą ilość odebranych odpadów. 

4. Cena jednostkowa określona w pkt 1 jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania 

niniejszej umowy. 

5. Cena obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy. 

 

§ 5 

1. Rozliczenie będzie następować  oparciu o cenę jednostkową oraz faktyczną ilość 

odebranych odpadów, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

2. Należność płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy za okres 

miesięczny po wystawieniu faktury przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty jej 

otrzymania. 

3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w odbiorze odpadów - w wysokości 1000zł za każdy dzień zwłoki,  

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

wynagrodzenia brutto przysługującego za cały okres umowy, liczonego jako 

iloczyn cen określonych w §4 ust. 1 pkt a-d i planowanej ilości odpadów zgodnie z 

§1 ust. 1 pkt a-d.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

brutto przysługującego za cały okres umowy, liczonego jako iloczyn cen określonych w 

§4 ust. 1 pkt a-d i planowanej ilości odpadów zgodnie z §1 ust. 1 pkt a-d , jeżeli 

Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Obowiązek pokrycia kar i wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków 

wykorzystania odpadów niezgodnie z posiadaną decyzją ponosi Wykonawca.  

4. W przypadku kontroli oraz ewentualnych kar finansowych nałożonych na 

Zamawiającego przez uprawnione podmioty wynikających z zagospodarowania osadu 

ściekowego niezgodnie z przepisami i warunkami umowy, Zamawiający obciąży 

finansowo Wykonawcę do pełnej wysokości nałożonych kar na Zamawiającego . 

5. W przypadku, gdy ustalone wyżej kary nie pokryją poniesionej szkody, Stronom 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

6. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenia naliczonych mu przez Zamawiającego 

kar jw. z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 

7.   Ustanowione w ust. 1a kary umowne oraz ich uregulowanie nie zwalniają Wykonawcy 

z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 
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§ 7 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia 01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Umowa może być rozwiązana przed upływem okresu, na który została zawarta, z 1-

miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez każdą ze Stron. 

3. Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Za zgodą Stron umowa może być rozwiązana w każdym czasie. 

5. Każda ze Stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego 

naruszenia przez drugą Stronę istotnych postanowień umowy. 

6. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w §2 ust. 3 umowy o 3 dni, Zamawiający 

ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawca zobowiązany będzie wówczas od zapłaty 

kar przewidzianych w §6 ust. 1 pkt a i b umowy. 

7. Odstąpienie od umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy. 

9. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania 

działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązania 

umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 8 

1. Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w sprawie realizacji zamówień: 

a) ze strony Zamawiającego:  Grzegorz Krzesiński, tel. 694 418 376 

b) ze strony Wykonawcy: …………………………, tel. ………………… 

2. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

Stron. 

6. Wykaz załączników do umowy stanowiących jej integralną część: 

a) SIWZ, 

b) Oferta Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 


