
UMOWA 

zawarta w dniu ___________ 2018 r. w Skarszewach, pomiędzy 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Skarszewach (83-250) przy ulicy 

Polnej 33, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000152856, NIP: 5921946051, 

REGON: 192027903, reprezentowaną przez Małgorzatę Gruchała - Prezesa Zarządu Spółki, 

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „Zamawiającym”, 

a 

Firmą … z siedzibą: …. …, NIP  REGON, reprezentowaną przez           zwaną dalej 

Wykonawcą,  

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę o nazwie: „Odbiór, 

transport i unieszkodliwianie/odzysk komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 

powstających na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Skarszewach w 2019 i 2020 roku”.  

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i rolniczego zastosowania (R10)  

w okresie umożliwiającym rolnicze wykorzystanie oraz kompostowanie (R3) w okresie 

uniemożliwiającym takie wykorzystanie (unieszkodliwianie/odzysk), komunalnych 

osadów ściekowych o kodzie 190805, powstających w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  

w Skarszewach. Ilość wytwarzanych osadów stanowi ok. 1500 Mg, która nie jest zależna 

od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie  

do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość osadów wytworzonych 

przez oczyszczalnie. Podane ilości osadów należy traktować jako orientacyjne  

i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych 

wielkości.   

2. W okresie modernizacji oczyszczalni Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego wywozu 

osadu – tj. ok. 20-30 ton tygodniowo.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, załadunku, wyładunku i transportu osadów przy 

użyciu przystosowanego do tego sprzętu należącego do Wykonawcy, tj. pojazdu do 

transportu/kontenerów oraz ładowarki. Pojazdy do transportu powinny być wyposażone  

w uszczelnione skrzynie ładunkowe oraz dodatkowe zabezpieczenia skrzyń ładunkowych 

przed przypadkowym otwarciem. Skrzynie ładunkowe muszą być zakrywane plandekami. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie odpadów w skrzyniach ładunkowych, 

kontenerach oraz za transport do miejsca przeznaczenia. Wykonawca odpowiada  

za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych i publicznych w związku  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnych i prawomocnych zezwoleń, zgód, 

decyzji wymaganych przepisami prawa na prowadzenie działalności objętej przedmiotem 

umowy, które zapewnią odbiór odpadów co najmniej w ilości objętej umową.  



W przypadku wstrzymania lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności 

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później 

niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić niezwłocznie, lecz nie później niż 12 godzin od 

zaistnienia zdarzenia, Zamawiającego o wszczęciu postępowań przeciwko Wykonawcy, 

które mogą mieć wpływ na realizację umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów  

o naruszeniu przepisów ochrony środowiska.  

6. Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie lub faksem konieczność odbioru osadu. 

Szczegółowe warunki i robocze ustalenia prowadzone będą:  

a) ze strony Zamawiającego przez: Edmunda Stolińskiego telefon 600 062 367  

b) ze strony Wykonawcy przez .....................................................................................  

§3 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z przedmiotowymi 

osadami zgodnie z przedstawionym sposobem i miejscem ich zagospodarowania oraz 

wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tym związane.  

§4 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu 

miesiąca kalendarzowego Karty Przekazania Odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973). 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania 

umowy do 31.12.2020 r.  

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innej osobie bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

§6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożona ofertą:  

Cena netto za odbiór i unieszkodliwienie lub odzysk 1 tony odpadu o kodzie 19 08 05  

............................................................ zł/tonę  

podatek VAT w wysokości ................................. %, co stanowi kwotę brutto  

.............................................................................................zł/tonę  

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi  

w ciągu 30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT z kompletem dokumentów 

odbiorowych Zamawiającemu.  

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.  

4. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, po 

wykonaniu odpowiedniego zakresu robót na koniec miesiąca.  



§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne:  

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki;  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy.  

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy.  

4. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście 

poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody.  

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

§8 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy. Wszelkie zmiany 

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§9 

1. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej 

umowy.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla stron.  

 

 

 

Zamawiający:                             Wykonawca:  

 


