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UMOWA/wzór/ 
 
 

Zawarta w dniu……………………. pomiędzy: 
 
 
Gmina Wierzbica – Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica  
reprezentowana przez: 

 

zwaną dalej Zamawiającym, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………,  reprezentowanym  
przez: 
 
……………………………………….., 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego na „Kompleksową usługę organizacji procesu odbioru i  zagospodarowania osadów 

ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R10 z terenu oczyszczalni ścieków Gminy Wierzbica - 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.” 

. 

§ 1 
 

Przedmiot umowy 
 
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa usługa organizacji procesu odbioru i  

zagospodarowania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w procesie R10. 
 
2. Miejsce odbioru zamówienia: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Rzeczków Kolonia, natomiast 

realizacja zamówienia do instalacji wykonawcy. 

3. Komunalne osady ściekowe wytworzone w Oczyszczalni Ścieków to odpady zaklasyfikowane w 

Katalogu odpadów pod kodem 19 08 05. 

4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy określa Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w części III. 

§ 2 
 

Termin realizacji 
 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. 
 
2. Odbiór odpadów odbywał się będzie przez wykonawcę, po zgłoszeniu telefonicznym/ e-mail, 

niezwłocznie, w ciągu 48 godzin od złożenia zapotrzebowania przez zamawiającego. 

 

§ 3 
 

Osad ściekowy 
 
1. Szacunkowa ilość osadów przewidziana do sukcesywnego wywozu i zagospodarowania wynosi w 

okresie trwania umowy około 250 Mg w okresie do 31 grudnia 2021 roku. Ilość osadów może ulec 

zmianie i uzależniona jest od rzeczywistej ilości wytworzonego osadu. 
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2. Komunalne osady ściekowe wytwarzane są w wyniku prowadzonego procesu  technologicznego 

oczyszczania ścieków przy udziale komór osadu czynnego. Osad wstępny i nadmierny poddawane 

są zagęszczeniu w zagęszczaczach, następnie odwadniane mechanicznie na prasie taśmowej. 

Minimalne parametry opisujące wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zwartość suchej masy w osadzie wynosi, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.  
2) Parametry fizyko- chemiczne osadu zawiera załącznik nr 2 do umowy.  

5. Osad komunalny składowany jest na poletkach. 

6. Sukcesywny odbiór wytwarzanych w oczyszczalni osadów ściekowych, odbywać się będzie za 

pomocą własnych pojazdów wykonawcy. 
 

§ 4 
 

Obowiązki Wykonawcy 
 
 

1. O potrzebie wykonania wywozu osadów, zamawiający będzie powiadamiał wykonawcę drogą 

telefoniczną /e-mailową. Odbiór osadu musi nastąpić niezwłocznie, w ciągu 48 godzin od 

złożenia zapotrzebowania. 

2. Wykonawca winien dysponować odpowiednim zezwoleniem na transport odpadów o kodzie 

19 08 05 lub umowę z innym podmiotem posiadającym zezwolenie posiadającym zezwolenie 

świadczącym usługę transportu odpadów o kodzie 18 008 05 w okresie trwania umowy 

wiążącej obie Strony. 
3. Transport osadów ściekowych środkami transportu wykonawcy przystosowanymi do 

przewozu osadów ściekowych, musi być prowadzony na zasadach ściśle określonych w 
obowiązujących przepisach prawa. Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego transportu 
komunalnych osadów ściekowych do miejsca odzysku odpowiada wykonawca. 

4. Wykonawca posiada wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie transportu..  
5. Wykonawca w pełni odpowiada za bezpieczny dla ludzi i zdrowia transport osadów 

ściekowych. 

6. Kompleksowa usługa organizacji będzie obejmować: 

a. Znalezienie gruntów, na których osady mogą być wykorzystane rolniczo zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

b. Przygotowanie odpowiednich porozumień z rolnikami (władającymi powierzchnią ziemi); 

c. Badanie gleby (akredytowane laboratorium); 

d. Zapewnienie odpowiedniego dawkowania osadów; 

e. Transport osadów zgodnie z wymaganiami przepisów o odpadach; 

f. Powiadomienie wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania 

osadów władającemu powierzchnią ziemi w wymaganym terminie; 

g. Przekazanie władającemu powierzchnią ziemi informacji o wynikach badań osadów oraz 

gruntów, a także informacji o dawkowaniu; 

h. Potwierdzenie otrzymania osadów przez rolnika; 

i. Rozprowadzenie osadów, wymieszanie z gruntem; 

j. Raportowanie – przygotowanie pełnej dokumentacji obrazującej prawidłowy przebieg 

procesu R10 (mapy, dokumenty dotyczące przekazania odpadów oraz potwierdzające 

wykonanie wymaganych działań, zdjęcia z realizacji) 
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§ 5 
 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy 
 
 
1. Wartość realizacji przedmiotu umowy za cały okres obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty 

brutto …………..zł, (słownie: ……………………………………). 
 
2. Cena za 1 tonę osadu ściekowego wynosi ……………….zł netto, zł brutto…………………, 

zgodnie z złożoną ofertą – załącznik nr 1. 
 
3. Rozliczenie nastąpi za faktycznie wywiezioną ilość osadu w okresach miesięcznych według ceny 

jednostkowej, o której mowa w ust. 2 . 
 

§ 6 
 

Płatność 
 
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi następować będzie raz w miesiącu w terminie 21 dni 

od daty dostarczenia zamawiającemu faktury VAT wystawionej w oparciu o zbiorcze miesięczne 

zestawienie wywiezionej ilości osadu.  
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku zamawiającego na 

konto wykonawcy ………………………………………………………………………………….. 

3. Zamawiający oświadcza, że dokona rozliczenia płatności wynikającej z umowy z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment, przewidzianej w przepisach ustawy o podatku 

od towarów i usług na podstawie faktury na rachunek wskazany na fakturze zgłoszony w 

elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019r.przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.  
4. Wykonawca wystawi fakturę na adres: 
 

Gmina Wierzbica – Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

NIP: 948-238-24-81 
 
5. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania 

faktury korygującej przez zamawiającego. 

§ 7 
 

Podstawowe obowiązki zamawiającego 
 
1. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych 

w umowie warunków. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości odbioru osadu ściekowego. 
 
 

§ 8 
 

Osoba do kontaktu  
1. Przedstawicielem zamawiającego w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:  

1) ……………………………… – Kierownik ZWiK, e-mail: ………………………… 
 
2. Przedstawicielem wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej umowy jest: 
 

1) ……….………………………………..………… kontakt tel. …………………………… 
 

§ 9 
 

Zwłoka i kary umowne 
 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca może zapłacić zamawiającemu karę umowną za: 
 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, 

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego umowy w 

§ 5 ust. 1. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Kary umowne zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez wykonawcę. 
 
 

§ 10 
 

Rozwiązanie, odstąpienie od umowy 
 
1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie 

poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.  
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy i naliczeniu kary umownej winno być przekazane pismem 

za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

Prawo pocztowe lub bezpośrednio drugiej stronie.  
3. W przypadku rozwiązania umowy wykonawca i zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie 

swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w takim 

wypadku zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

tych okolicznościach;  
2) wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie przystąpił do realizacji usługi w ciągu 3 dni od 

daty zawarcia umowy; 

3) wykonawca, pomimo wezwania zamawiającego na piśmie, przerwał realizację usługi z przyczyn 

nie leżących po stronie zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni; 

4) wykonawca, pomimo wezwania zamawiającego na piśmie, realizuje usługę będącą przedmiotem 

niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących 

podstawą odstąpienia. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy wykonawcę oraz zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego 

sporządzą szczegółowy protokół. 

2) zamawiający obowiązany jest do: 
 

1) dokonania odbioru usługi oraz zapłaty wynagrodzenia, która zostały wykonana do dnia 

odstąpienia. 

7. W przypadku niedotrzymania terminu odbioru dokonanego zgodnie z prawidłowym zgłoszeniem 

zamawiający zleci usługę innemu przedmiotowi i obciąży kosztami wykonawcę. W przypadku 
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trzykrotnego niedotrzymania terminu odbioru zamawiający może rozwiązać umowę z winy 

wykonawcy. 
 

§ 11 
 

Rozwiązywanie sporów 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

 
 

§ 12 
 

Postanowienia końcowe 
 
1. Umowa wiąże strony z dniem podpisania przez zamawiającego i wykonawcę. 
 
2. Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności i podpisane 

przez zamawiającego i wykonawcę i tylko wówczas takie zmiany stają się integralną częścią 

umowy.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Czynności następcze określone w art. 77 § 2 Kodeksu Cywilnego wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności lub nieskuteczności. 

5. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 
 
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: jeden dla 

wykonawcy i jeden dla zamawiającego. 

 

Załączniki do umowy: 
 

1. Załącznik nr 1 - Formularz cenowy. 
 

2. Załącznik nr 2 - Kopia wyniki badań osadu ściekowego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 

 


