
RIiOŚ.2710.25.2016 

Załącznik nr  6 do ogłoszenia o zamówieniu 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA Nr .................... 

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

Gminą Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów NIP 822-21-47-156, REGON 711583424, 

zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:  

Adama Sulewskiego – Wójta Gminy Stanisławów 

przy kontrasygnacie: Czesławy Kaim – Skarbnika Gminy Stanisławów 

a 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………. 

NIP ..............................................................  

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

...................................................................... - .................................................................... ....... 

po przeprowadzeniu postępowania zgodnego z obowiązującymi u Zamawiającego Regulaminem 

udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o 

następującej treści. 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na: 

„Odbiorze, załadunku,  transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk lub unieszkodliwienie 

skratek, zawartości piaskowników i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z 

oczyszczalni ścieków „Centralna”  w Retkowie, gmina Stanisławów w 2017 roku”, zgodnie z 

ogłoszeniem o zamówieniu publicznym, ofertą Wykonawcy oraz decyzjami 

…….……………………………………………………………………………………………. 

stanowiącymi załączniki do umowy ważnymi do dnia …………………………………….. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaopatrzenia terenu oczyszczalni ścieków w: 

a) 6 sztuk pojemników o pojemności 120 l na skratki i zawartość piaskowników, 

b) kontener KP-7 na ustabilizowane komunalne osady ściekowe. 

3. Przewidywana przez Zamawiającego ilość odpadów wytworzonych w okresie trwania 

zamówienia wynosi: 

a) skratki ok. 10 Mg/rok, 

b) zawartość piaskowników ok. 15 Mg/rok, 

c) ustabilizowane komunalne osady ściekowe ok. 490 Mg/rok, 



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych odpadów, co nie może 

stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych 

roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

§ 2 

1. Częstotliwość odbioru odpadów: 

Odpady (skratki(kod: 19 08 01) i zawartość piaskowników (kod: 19 08 02) będą odbierane 

partiami przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin, po telefonicznym zgłoszeniu przez 

Zamawiającego (przewidywany termin odbioru co 14 dni). Odbiór ustabilizowanych 

komunalnych osadów ściekowych (kod: 19 08 05)  będzie się odbywał w zależności od 

potrzeb tj. po wypełnieniu kontenera. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru kontenera w 

ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia oraz do podstawienia nowego kontenera (przewidywany 

odbiór co 7 dni). 

2. Ilość wytworzonych odpadów uzależniona jest od ilości i jakości ścieków doprowadzonych na 

oczyszczalnię. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przekazywanych 

odpadów w okresie trwania zamówienia. 

3. Skratki, zawartość piaskowników i ustabilizowane komunalne osady ściekowe Wykonawca 

musi zagospodarować we własnym zakresie lub przekazać zakładom prowadzącym 

działalność w zakresie wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.). 

4. Końcowy odbiór musi być potwierdzony podpisaniem przez Wykonawcę lub upoważnione 

przez niego osoby Karty przekazania odpadów, zgodnie z obowiązującym wzorem 

(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

5. Zamówienie ma być realizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

257) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1232). 

§ 3 

1. Odbiór osadów i odpadów będzie się odbywał bezpośrednio z terenu oczyszczalni ścieków 

„Centralna” w Retkowie. Odbiór i wywóz w/w odpadów będzie realizowany przez 

Wykonawcę własnym środkiem transportu w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 



2. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu osadu i odpadów z miejsca ich wytwarzania do 

miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia każdej partii odebranych odpadów i wykazania w 

karcie przekazania odpadu rzeczywistej ilości odebranych odpadów. 

4. W przypadku unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie na składowisku odpadów 

Wykonawca zobowiązuje się sporządzić podstawową charakterystykę odpadów przekazanych 

przez Zamawiającego oraz wykonać testy zgodności w/w odpadów. Podstawową 

charakterystykę odpadów oraz testy zgodności Wykonawca wykona zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005r. w sprawie kryteriów 

oraz procedur dopuszczania odpadów na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. z 2005r. 

nr 186, poz. 1553 z późn. zm.). W celu sporządzenia w/w charakterystyki Zamawiający 

zobowiązuje się do udzielenia informacji Wykonawcy w zakresie sposobu gospodarowania 

wytworzonymi odpadam, w tym opis procesów powstawania odpadów. W przypadku, w 

którym nie sporządza się podstawowej charakterystyki odpadów Wykonawca przekaże w/w 

informację Zamawiającemu. 

5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię 

podstawowej charakterystyki odpadów sporządzoną przed przekazaniem partii odpadów 

danego typu na składowisko. Wykonawca przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopie testów zgodności Zamawiającemu po ich przeprowadzeniu.  

6. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów i jest 

obowiązany do gospodarowania odpadem w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami i wymaganiami ochrony środowiska. 

7. Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zbiorcze zestawienie 

potwierdzonych kart przekazania odpadów i osadów. 

§ 4 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu drogowego dostosowanymi do odbioru 

przedmiotu zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 

potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

§ 5 

Termin realizacji zadania będącego przedmiotem umowy ustala się od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi : 

1) skratki (kod: 19 08 01): 

………… zł / 1 Mg netto + VAT … % = ………….. zł brutto  



cena brutto: ………. zł/ 1 Mg x 10 Mg/rok = ………… zł brutto (słownie:  

…………………………………………………………………………………………..) 

2) zawartość piaskowników (kod: 19 08 02)  : 

…...…… zł / 1 Mg netto + VAT … % = ………….. zł brutto  

cena brutto: ………. zł/ 1 Mg x 15 Mg/rok = ………… zł brutto (słownie:  

………………………………...………………………………………………………..) 

3) ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05)  : 

………… zł / 1 Mg netto + VAT … % = ………….. zł brutto  

cena brutto: ………. zł/ 1 Mg x 490 Mg/rok = ………… zł brutto (słownie:  

………………………………...………………………………………………………..) 

4) zaopatrzenie oczyszczalni ścieków „Centralna” w: 

a) 6 sztuk pojemników o pojemności 120 l na skratki i zawartość piaskowników, 

b) kontener KP-7 na ustabilizowane komunalne osady ściekowe: 

cena netto: …………..…….. + VAT … % = ……………….…….. zł brutto (słownie: 

.........................................................................................................................................). 

 

RAZEM 1) + 2) + 3) + 4) = ………………...... brutto  (słownie:  ………………. 

……………………………………………………………………………………....….) 

 

2. Wypłata wynagrodzenia następuje raz w miesiącu za faktyczną ilość odebranych osadów 

ściekowych i odpadów w danym miesiącu, po potwierdzeniu wykonania usługi przez 

przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 21 dni od daty złożenia faktury VAT w siedzibie 

Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 6 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

- w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto podanego w ofercie, 

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 

ogólnych, przewyższających kary umowne. 



§ 8 

1. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą przed upływem 

okresu, do którego zastała zawarta w razie: 

a) istotnego naruszenia warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu przez Wykonawcę 

oraz rażącego naruszenia jej postanowień przez Wykonawcę lub w razie stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r.,  

poz. 257), 

b) nie odebrania w ciągu 48 godzin od daty telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego o 

konieczności odbioru odpadów i osadów z oczyszczalni ścieków w Retkowie. 

2. W przypadku rozwiązania umowy o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, okres 

wypowiedzenia umowy trwa jeden miesiąc. 

3. W przypadku określonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 9 

W przypadku wykonywania Przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawców, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania Podwykonawców, 

jak za własne oraz ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac, które wykonuje przy 

pomocy Podwykonawców.   

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy i 2 

dla Zamawiającego 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


