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Wzór 
 
  

Umowa nr ………… 
 

 
Zawarta dnia …………………. Pomiędzy; 
Wodociągi i Kanalizacja Turawa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Kotorzu Małym przy ul. 1 Maja 5, 46-045 Turawa, wpisaną do Krajowego 
Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307671 posiadającą nr NIP: 991-042-23-52, 
wysokość kapitału zakładowego: 10.900.000,00 zł reprezentowaną przez: 
Danutę Wajs – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
A 
Firmą:…………………………. /wpis do rejestru nr ………………………………./, 
Reprezentowaną przez: 
Zwaną dalej wykonawcą. 
 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), na podstawie 
art. 133 ust. 1 cytowanej ustawy. 

 
§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  
załadunek, transport i unieszkodliwianie/odzysk ustabilizowanych komunalnych 
osadów ściekowych o kodzie odpadu 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Kotorzu 
Małym w orientacyjnej ilości osadu do usunięcia około 400 Mg w okresie 
obowiązywania umowy.   

2. Ilość osadu może podlegać wahaniom w okresie obowiązywania umowy (do 40% 
całości zamówienia), przy czym Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru 
faktycznej ilości wytworzonego odpadu. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia 
zamówienia ilości odpadu, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia 
wobec Zamawiającego. 

3. Odbiór osadów ściekowych będzie się odbywał od poniedziałku do piątku w godzinach 
między 7:00 a 18:00 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu. Wykonawca ma 
obowiązek odebrania osadu w czasie 48 godzin od zgłoszenia. 

4. Wykonawca przeprowadzi również higienizację osadów, jeśli to konieczne dla 
planowanego sposobu odzysku i unieszkodliwiania, 

5. Wykonawca zagospodaruje ustabilizowany komunalny osad ściekowy z zachowaniem 
wymogów określonych obowiązującymi przepisami. 

6. Ustabilizowane komunalne osady ściekowe (kod: 19 08 05) będą stosowane  
w miejscu i na zasadach określonych w posiadanych przez Wykonawcę decyzjach na 
odzysk lub unieszkodliwiania lub na cele określone w przypadku wykorzystania 
zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 1, 4 lub 5 ustawy o odpadach zgodnie ze złożonym 
oświadczeniem dotyczącym sposobu zagospodarowania tych osadów po uprzednim 
przedłożeniu przez Wykonawcę  wypisu z ewidencji gruntów oraz badań gruntów, na 
których osady będą stosowane.  

7. Wykonawca zapewnia zgodne z przepisami zabezpieczenie terenu, na którym 
wykonywał będzie przedmiot zamówienia oraz ponosi odpowiedzialność  
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za bezpieczeństwo osób i mienia wynikłe z nieprawidłowego zabezpieczenia miejsca 
wykonywanych prac. 

§ 3 
1. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania 

umowy, do dnia 31.01.2014r. 
 

§ 4 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 

Podwykonawcy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 5 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

............................ zł netto (słownie:.............................................................); 

............................ zł brutto (słownie:............................................................);  
za jeden Mg osadu wraz z załadunkiem, odbiorem i zagospodarowaniem osadów. 

2. Rozliczenie za wykonanie zadania odbywać się będzie na podstawie karty przekazania 
odpadów potwierdzonej przez Wykonawcę, za miesiąc w którym usługa została 
wykonana. Do rozliczenia Wykonawca dołączy również kwit wagowy rozliczanych 
partii osadu.  

3. Termin płatności za wykonanie zadania: 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz  
z kartą przekazania osadów. 
 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części                     
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za 1 Mg osadu, za każdy dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20,0 
% wynagrodzenia brutto przysługującego za cały okres umowy, liczonego według 
cen określonych w §5 i planowanej ilości odpadów zgodnie z § 1 pkt. 1.  

2. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości 
rzeczywiście poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 
może niezwłocznie od umowy odstąpić. 

4. 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. 

 
§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian niniejszej umowy.  
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dn. 
14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………………… oraz Specyfikacja 
Warunków Zamówienia  
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§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
Zamawiającego i dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 

Zamawiający        Wykonawca 


