
 

 

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu 

 

 
Załącznik nr 3 

 

PROJEKT UMOWY nr  ...................... 

 

na „Sukcesywny odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów komunalnych z oczyszczalni ścieków 

w Żaganiu” 

 

zawarta w dniu ..................................... pomiędzy: 

 

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o.z siedzibą w Żaganiu przy ul. Bolesława Chrobrego 44,wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000132641, NIP: 924-17-47-076, REGON: 978001798, zwaną w 

dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu, którego działa: Cyprian Maszlong – Prezes Zarządu 

 

a firmą: 

 

……………………………………….. 

 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 

z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień sektorowych przez ŻWiK Sp. z o.o. w Żaganiu. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do odbioru i zagospodarowania ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 z terenu Oczyszczalni Ścieków w Żaganiu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa w tym przedmiocie, w szczególności zgodnie z:  

 ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z późn. zm.), 

 ustawą z dnia 27  kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.), 

 rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 

10) 

2. Szczegółowy zakres prac określa opis przedmiotu zamówienia zawarty w siwz, stanowiący integralną część 

niniejszej umowy.  

3. Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 

i nast. ustawy o odpadach (z uwzględnieniem przepisów Działu XI, Rozdziału 2 ustawy o odpadach), kod 

190805;  

4. Zagospodarowanie odebranych komunalnych osadów ściekowych będzie następować poprzez 

………………………………….. (uzupełnienie po wyborze Wykonawcy).  

5. Odbiór komunalnych osadów ściekowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgłoszenia, o którym mowa 

w §2 ust. 4 niniejszej umowy według potrzeb Zamawiającego.  

6. W trakcie trwania niniejszej umowy Zamawiający może przekazać komunalne osady ściekowe do 

zagospodarowania podmiotom innym niż Wykonawca. Wykonawca nie posiada wyłączności na odbiór 

i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego.  

7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o przekazanie komunalnych osadów 

ściekowych, ani jakiekolwiek roszczenie (w tym roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia, bądź wydłużenie 
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terminu obowiązywania niniejszej umowy), jeżeli w okresie o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

ilość przekazanych Wykonawcy komunalnych osadów ściekowych okaże się mniejsza, niż maksymalna 

ilość, określona w opisie przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego.  

 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31.12.2021 roku.  

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy odebrana ilość osadów przekroczy wielkość określoną 

w opisie przedmiotu zamówienia zapytania ofertowego (tj. 3000 Mg) umowa obowiązuje nadal do dnia 

31.12.2021 r., a Wykonawca będzie zobowiązany odbierać osad po cenie jednostkowej określonej w ofercie 

i umowie.  

3. Umowa może ulec wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku wykorzystania całej kwoty na realizację 

zamówienia określonej w §4 ust. 1. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają cenę jednostkową za wykonanie usługi, która będzie obowiązywała przez cały czas trwania 

umowy:  

a) netto bez podatku VAT: ………. zł/Mg  

słownie: …………………………………………………………………………………… 

b) brutto z podatkiem …….... VAT ……….zł/Mg  

słownie: …………………………………………………………………………………… 

2. Orientacyjna wartość całości zamówienia wyniesie …………………… zł. netto.  

3. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca uprawniony 

będzie do wystawienia faktury VAT ze stawką podatku VAT obowiązującą wg prawa polskiego na dzień 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana w trybie opisanym w ust. 3 nie będzie wymagała 

sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy.  

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o rzeczywistą ilość odebranych osadów 

ściekowych, potwierdzoną przez strony kartami przekazania odpadów (kod 190805), w terminie 14 dni, 

licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem, na rachunek 

bankowy wskazany w treści faktury.  

6. Strony przewidują możliwość miesięcznego regulowania wynagrodzenia odpowiadającego cenie 

jednostkowej i ilości rzeczywiście odebranych komunalnych osadów ściekowych w danym miesiącu. Jeżeli 

w danym miesiącu nie dojdzie do odebrania osadów, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.  

7. Ilość odebranych komunalnych osadów ściekowych, Strony potwierdzają kartami przekazania odpadów 

w systemie BDO. 

8. Podstawą do wystawienia faktury będzie kartami przekazania odpadów w systemie BDO”, 

o której mowa w ust. 7.  

9. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. (zapis stosuje się gdy wykonawca jest płatnikiem 

VAT-u).  

10. W przypadku, gdy w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów (które posiada Wykonawca) zostały nałożone 

obowiązki na wytwórcę osadów (Zamawiającego) koszty wynikające z tych obowiązków pokryje w całości 

Wykonawca.  

 

§ 4 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 

 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych wytworzonych 

w oczyszczalni ścieków w Żaganiu w ilości 3000 Mg. 

2. Przedmiotowe osady objęte są kodem odpadu 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 

pochodzące z oczyszczalni ścieków i jednocześnie spełniające definicję komunalnych osadów ściekowych 
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zawartą w art. 3 ustawy o odpadach. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu określonego w ust. 1, według rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, w tym: aktualne zezwolenie 

na odzysk lub unieszkodliwianie (przetwarzanie) oraz transport komunalnych osadów ściekowych wydane 

na podstawie ustawy o odpadach przez właściwy organ – niezbędne do prowadzenia działalności zgodnej 

z przedmiotem zamówienia. 

5. W przypadku utraty któregokolwiek z wymaganych pozwoleń, Wykonawca bezzwłocznie poinformuje 

o tym Zmawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany skład odpadów będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się 

do ich zagospodarowania. 

7. SIWZ oraz oferta wykonawcy stanowią integralną część umowy. 

 

Wykonawca zobowiązuje się do regularnego odbioru osadów. 

1. Odbiór osadów będzie odbywał się sukcesywnie w ilościach i terminach wskazanych przez Zmawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do: 

a) podstawienia kontenerów/przyczep w liczbie i o pojemnościach wystarczającej do gromadzenia 

wytworzonego osadu w ilości wskazanej przez Zamawiającego. 

b) użycia podczas usługi pojemników o następujących wymogach:  

 szczelny (nie powodujący wycieków),  

 stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów oraz ich ewentualne pylenie),  

 posiadający ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich 

odbiór z przedmiotowych oczyszczalni ścieków w wymaganym przez Zamawiającego terminie,  

c) udostępnienia min. 1 kontenera na osady ściekowe o ładowności ok. 25 ton,  

d) przystąpienia do wywozu osadów ściekowych maksymalnie do 24 godzin, licząc od chwili zgłoszenia 

telefonicznego przez Zamawiającego,  

e) podany w lit. d) czas reakcji obowiązuje zarówno w dni robocze, jak i w dni wolne od pracy – soboty, 

niedziele i święta – w zależności od potrzeby zachowania i utrzymania prawidłowego procesu 

technologicznego oczyszczalni ścieków w Żaganiu, 

f) potwierdzenia odbioru komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żaganiu 

każdorazowo w oparciu o rzeczywistą ilość odebranych odpadów, potwierdzoną przez strony kartami 

przekazania odpadów w systemie BDO,  

g) zapewnienia utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych) pod względem 

czystości w czasie wykonywania usługi,  

h) przedłożenia wykazu sprzętu oraz listy pracowników odpowiedzialnych po stronie Wykonawcy 

za realizację przedmiotu zamówienia,  

i) zapewnienia ciągłości odbioru komunalnych osadów ściekowych zgodnie z warunkami niniejszej 

umowy, złożoną ofertą, opisem przedmiotu zamówienia oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności bez względu na ewentualne problemy lub dodatkowe koszty Wykonawcy 

w zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych wynikające z przyjętej przez Wykonawcę 

metody zagospodarowania,  

3. Wykonawca nie może odmówić odebrania komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego.  

4. Każdorazowy odbiór komunalnych osadów ściekowych wymaga potwierdzenia przez strony kartami 

przekazania odpadów w systemie BDO. 

5. Wykonawca, niezależnie od sposobu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi, zobowiązuje się 

do spełnienia następujących warunków:  

a) posiadania niezbędnych zezwoleń, lub wpisów do rejestru na prowadzenie działalności w zakresie 

gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi (kod 190805) przez cały czas trwania niniejszej 

umowy,  

6. W okresie trwania umowy Zamawiający może w każdym czasie zażądać przedłożenia przez Wykonawcę, 

a jeżeli transport osadów wykonuje podwykonawca – również przez tego podwykonawcę, zezwolenia na 
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odzysk lub unieszkodliwienie (przetwarzanie) oraz transport komunalnych osadów ściekowych. 

7. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 24 godzin od 

powzięcia wiedzy przez Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu:  

a) wstrzymaniu lub cofnięciu decyzji na prowadzenie działalności będącej przedmiotem umowy, 

b) utraty zdolności do prawidłowej realizacji umowy,  

c) jakichkolwiek postępowań wszczętych przeciwko Wykonawcy, które mogą mieć wpływ na 

realizacje przedmiotu umowy, a w szczególności dotyczących zarzutów o naruszenie przepisów 

ochrony środowiska.  

 

§ 5 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) w wysokości 10% wartości netto określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją 

wypowie z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy,  

b) w wysokości 100,00 zł. za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w odbiorze partii komunalnych osadów 

ściekowych w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 3 lit. d) niniejszej umowy.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonych 

kar umownych na zasadach ogólnych.  

3. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy 

przelewem, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty 

takiej kary umownej.  

4. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z każdej należności przysługującej Wykonawcy.  

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w §4 ust. 1. 

5. Roszczenia o zapłatę kar umownych ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia stają się wymagalne:  

 za pierwszy dzień opóźnienia – w tym dniu,  

 za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – w każdym z tych dni. 

 

§ 6 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

 

Po odebraniu przez Wykonawcę komunalnych osadów ściekowych od Zamawiającego pełna odpowiedzialność 

za nie, w rozumieniu ustawy o odpadach, przechodzi na Wykonawcę.  

 

§ 7 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

 

1. Upoważnionym do kontaktów z ramienia Wykonawcy jest: ……….…………………….. 

2. Upoważnionym do kontaktów z ramienia Zamawiającego jest: Renata Omieljańczyk, tel. 604 170 223, email: 

oczyszczalnia@zwik.zagan.pl  

 

§ 8 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

niewykonywania lub naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, w szczególności ustawy o odpadach i rozporządzenia w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych, a także w przypadku nie wykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności w przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w § 4. 

mailto:oczyszczalnia@zwik.zagan.pl
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2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, ze skutkiem natychmiastowym, w razie 

zmiany przez Wykonawcę zadeklarowanego w ofercie sposobu zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych bez zgody Zamawiającego. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może, w terminie 

miesiąca, od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie części wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy.  

4. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu Stron.  

5. Odstąpienie od umowy z przyczyny wskazanej w ust. 3 wyłącza zastosowanie kar umownych wskazanych §5, 

ust. 4 pkt 1 

 

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

o odpadach oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych dotyczących drugiej strony, 

uzyskanej w trakcie realizacji umowy, oraz że dane te i informacje będą wykorzystywać wyłącznie w celu 

realizacji umowy, w dobrze pojętym interesie drugiej strony. 

5. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej 

postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność 

wprowadzenia zmian wynika w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 

 

 

……………………………                                      ……………………………… 


