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UMOWA nr…/TO/…/21 

 
zawarta w dniu  ………………. r. pomiędzy : 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Bugno 2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000090182, o kapitale zakładowym w wysokości 98 238 400,00 zł, NIP 673-000-58-81, REGON 
330061374, BDO: 000009201 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Andrzeja 
Wdowiaka – Prezesa Zarządu, 
a 
…………………………………………………………………………………………………. wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  ………………… prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w …………………………………………………….. NIP …………………,  REGON 
………………… 
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
……………………………………….. 
 
w ramach zamówienia sektorowego w trybie zapytania o cenę co zgodnie z art. 132 ust 1 Ustawy Prawo 
zamówień publicznych dla zamówień sektorowych nie wymaga stosowania Ustawy,                          o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: 
„Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, 
wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem Sulinowie, Białym 
Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu: 19 08 05”. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, złożoną Ofertą oraz 
pozostałymi wymaganiami niniejszej umowy. 
 

§ 2  
Termin realizacji umowy od 01.10.2021r. do 01.10.2023r. 
 

§ 3  
1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, mając również na 
uwadze przepisy wewnętrzne Spółki obowiązujące na terenie oczyszczalni ścieków, 

b) Zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz, przed 
przystąpieniem do prac, do zapoznania się z oceną ryzyka zawodowego i zagrożeniami 
występującymi na obiektach PWiK, wynikającymi z opracowanej oceny ryzyka zawodowego – 
jeżeli dotyczy. Fakt zapoznania się należy potwierdzić własnoręcznym podpisem,                                                                     

c) Przeszkolenia pracowników pod względem BHP i ppoż. przed podjęciem prac, 
d) Rozpoczęcia  odbioru poszczególnych osadów nie wcześniej niż w terminie 7 dni od daty 

skutecznego powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze 
przekazania komunalnych osadów ściekowych władającemu powierzchnią ziemi. Powiadomień, 
o których mowa, dokonuje Zamawiający, informując jednocześnie Wykonawcę. 

e) Przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich 
zniszczeniem,  

f) Poniesienia odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z niedbalstwa, zaniechania, działania 
niezgodnie z przepisami, 

g) Nieodpłatnego naprawienia ewentualnej szkody, powstałej w wyniku realizacji umowy, 
h) Prowadzenia robót w taki sposób, aby ograniczyć do minimum występowanie utrudnień w ruchu 

komunikacyjnym,   
i) Uporządkowania miejsc wykonywania czynności w zakresie przedmiotu umowy, w 

szczególności terenów oczyszczalni ścieków a także dróg, po których odbywał się transport 
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pojazdów z wywożonymi osadami, 
j) Uczestniczenia w odbiorze wykonanych robót. 

 
§ 4 

1. Zamawiający ustala dla Wykonawcy podstawowe wymagania przy realizacji zadania: 
2.  Przestrzeganie przepisów: 

a) ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 779 ze zmianami)  oraz aktualnie 
obowiązujących przepisów wykonawczych do tej ustawy,  

b) ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska  (tj Dz. U. z 2020r. poz. 1219 ze zmianami)  
3. Ustalanie ilości odbieranego osadu ściekowego przez bezpośrednie ważenie na wadze najazdowej 

samochodowej, zainstalowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Szczecinku. W przypadku 
awarii wagi najazdowej w Szczecinku oraz w przypadku pozostałych oczyszczalni nie 
wyposażonych w wagi najazdowe, waga osadu zostanie określona na podstawie wskazań wagi 
zamontowanej na naczepie samochodowej, będącej na jej wyposażeniu lub punktu ważenia 
uzgodnionego z Zamawiającym, 

4. Wykonywanie obowiązków w zakresie ewidencjonowania odpadów, zastosowania osadów na 
gruncie lub odzysku w procesie R3, 

5. Rozliczanie za odbiór osadu na podstawie karty przekazania odpadów, za miesiąc w którym usługa 
została wykonana.  

6.Zorganizowanie niezbędnego nadzoru nad załadunkiem, transportem i zagospodarowaniem osadów 
oraz załączenie do oferty  imiennego wykazu osób upoważnionych do pełnienia tego nadzoru. 

 
§ 5 

1. Ponadto Odbiorca osadu jest zobowiązany do: 
a) Dostarczania Zamawiającemu wypisów z ewidencji gruntów, na których będą stosowane osady 

ściekowe wraz z dokumentem określającym tytuł do władania gruntem w rozumieniu ustawy Prawo 
ochrony Środowiska.  

b) Dostarczenia czytelnej, aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonym obszarem, na 
którym będą stosowane osady ściekowe.  

c) Wykonania w imieniu Zamawiającego badania gruntów, na których będą stosowane osady ściekowe 
oraz przekazania badań gruntów Zamawiającemu.  

d) Obliczenia w imieniu Zamawiającego dawki osadu. 
e) Aplikowania osadu na przebadanych gruntach, zgodnie z wyliczonymi dawkami oraz sporządzania 

kart aplikacji osadu na tych gruntach. 
f) Złożenia przed każdą aplikacją osadu oświadczenia o celu stosowania komunalnych osadów 

ściekowych. Cel stosowania musi być zgodny z jedną z pozycji wymienionych w Załączniku Nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. z 2015r. poz. 257 ), 

g) Złożenia przed każdą aplikacją osadu oświadczenia, że grunty, na których  będą zastosowane 
komunalne osady ściekowe nie są objęte zakazami wymienionymi w art.20 ust. 3 i  96, ust.12 ustawy 
o odpadach z dnia 14 grudnia  2012  (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 21) oraz spełniają wymagania paragrafu 
2 pkt. 4, 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych (Dz. U. z 2015r. poz. 257), lub  nowego rozporządzenia w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych, które zostanie wydane przez ministra właściwego do spraw środowiska na 
podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 96.ust. 13  ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012r. 

h) Zachowania wymaganych terminów odbioru i zagospodarowania osadów. 
i) Pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia odbioru osadu co najmniej na 

10 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, w zawiadomieniu należy podać numery ewidencyjne 
działek, na których będzie stosowany osad oraz przekazać Zamawiającemu badania gruntów oraz 
instrukcję stosowania osadów na tych gruntach. 
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§ 6 
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy maksymalne wynagrodzenie w 

wysokości: netto ……..........   zł (słownie: ………………………..złotych 00/100) za wykonanie 
przedmiotu umowy, plus należny podatek VAT wg obowiązującej stawki. 

2. Strony nie dopuszczają podwyższenia ceny jednostkowej za 1 tonę osadów ściekowych w okresie 
trwania umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość  udzielenia zamówienia uzupełniającego przekraczającego 
zakres określony w formularzu ofertowym do 10% wartości przedmiotu umowy, 

4. Należność za każdorazową usługę zostanie uregulowana w terminie 30 dni od daty złożenia przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktur VAT w siedzibie Zamawiającego, przelewem na 
rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest ilość 
zastosowanych osadów ściekowych. Dniem zapłaty jest dzień, w którym zostanie obciążany 
rachunek bankowy Zamawiającego.  

5. Wykonawca oświadcza, iż w związku z wykonywaniem Umowy, nie będzie stosować 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 

 
 

§ 7  
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w przypadku: 

a) Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

b) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  w wysokości 0,2% wartości 
brutto jednorazowego zlecenia za każdy dzień zwłoki. 

2. Strony ustalają, że w przypadku wyrządzenia szkody  przewyższającej wysokość ustalonych kar 
umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego na ogólnych 
zasadach. 

 
§ 8  

1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawę której dokonano wyboru Wykonawcy. Umowa może zostać zmieniona, w 
następujących przypadkach: 

1) z przyczyn niezależnych od stron, umowa nie może zostać wykonana w terminie umownym 
albo jej wykonanie w tym terminie wiąże się z nadzwyczajnymi trudnościami, 

2) zmiana umowy, z zastrzeżeniem ust 2, nie ma charakteru istotnego, w szczególności: 
a) nie zmienia ogólnego charakteru umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym 

brzmieniu 
b) nie wprowadza warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

2. Umowa może zostać zmieniona także w  przypadku gdy : 
a) zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy, polegającej na przedłużeniu terminu zakończenia 
robót, co najmniej o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu w przypadku:  

1) wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy.  

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 
uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej 
konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  

b)  zmiana dotyczy postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, przez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy, 
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie terminu zakończenia w 
przypadku:  
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1) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych.  

2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub zaniechanych. 
 

§ 9  
Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym z ramienia Wykonawcy jest:  
 
………………………………………………………………………….………… 
 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą z ramienia Zamawiającego jest: 

Aleksandra Sumara – tel. (94) 375 3341, 608 687 720. 
 

§ 10 
1. Zamawiającemu przez czas obowiązywania umowy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy,  
     gdy: 
1.1 Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym lub będzie niezgodna z nowymi przepisami, czego nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

1.2 W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 
znacznej części, 

1.3 W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, 
1.4 W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży okresu obowiązywania ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik do SWZ 
(o ile Wykonawca złożył takie oświadczenie). 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł 
spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,  

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności - oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie. 

 
§ 11 

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. 
 

§ 12 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Stosownie do wymagań ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz.403 ze zm.) w brzmieniu nadanym jej 
ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych 
(Dz.U. z 2019 poz.1649) oraz w rozumieniu przepisów załącznika I Rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu ( Dz. Urz. Z 2014r.UE L 187,s.1, S 3ust. 
4 ), Zamawiający oświadcza że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
5. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

a) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 

WYKONAWCA                                                                                ZAMAWIAJĄCY 


