Projekt umowy nr DT/3/2019
zawarta w dniu …………………….. w Środzie Śląskiej, pomiędzy Średzką Wodą Spółką z
o.o. ul. Sikorskiego 43, 55-300 Środa Śląska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy pod
numerem 0000246309. NIP: 9131561206, REGON: 020185449, reprezentowaną przez:
Antoniego Biszczaka – Prezesa Zarządu, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a
firmą:……………………………………………………………………,reprezentowaną przez
…........................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w
trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień
w Średzkiej Wodzie Spółce z o.o.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest: Odbiór, transport i zagospodarowanie osadów
ściekowych z oczyszczalni ścieków w Środzie Śląskiej. Umowa określa warunki i zasady
przyjmowania oraz zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05 pochodzących od
Zamawiającego.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Odbiór zalegających osadów ściekowych oraz osadów, które powstają sukcesywnie
podczas pracy oczyszczalni w ilości ok. 3000 +/- 30% Mg wraz z zagospodarowaniem
zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) oraz
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie
komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 poz. 257).
b) przekazywanie Zamawiającemu (wykonanych na swój koszt) badań gleby oraz dawki
osadu, o których mowa w art. 96 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku o
odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21), jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał osady
rolniczo.
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania osadów wyłącznie w sposób zgodny z
zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z
2013 roku, poz. 21), oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Załadunek i transport
osadów z miejsca tymczasowego magazynowania do miejsca ich stosowania, oraz
stosowanie osadów będzie odbywać się transportem i na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu
zamówienia w okresie ważności umowy.
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3. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg
(znajdujących się na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie
realizacji zadania i każdorazowo po jej zakończeniu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania odbioru osadów w sposób
najkorzystniejszy i najmniej uciążliwy dla Zamawiającego.
5. Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu i rozładunku,
przystosowanymi do transportu osadu drogami publicznymi o ładowności zapewniającej
wywóz osadów w wyznaczonym terminie. Osady powinny być przewożone w szczelnych
przyczepach, naczepach lub kontenerach.
6. Wykonawca zapewni sprzęt niezbędny do załadunku osadu zalęgającego na terenie
oczyszczalni.
7. Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z
uciążliwością transportu osadu, jak i z miejscem zagospodarowania osadu.
8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, w tym szkód w
środowisku będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji niniejszej
umowy.
9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o przekazanie
komunalnych osadów ściekowych, ani jakiekolwiek roszczenie (w tym roszczenie o
wyrównanie wynagrodzenia, bądź wydłużenie terminu obowiązywania niniejszej
umowy), jeżeli w okresie obowiązywania niniejszej umowy, ilość przekazanych
Wykonawcy komunalnych osadów ściekowych, okaże się mniejsza, niż ilość określona w
ust. 1a.
10. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności
gospodarczej w zakresie transportu, unieszkodliwiania lub odzysku odpadów o kodzie 19
08 05, oraz że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy
posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa (w
szczególności przepisami BHP) oraz, że będą wyposażone w zgodną z tymi przepisami
odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
§3
1. Wykonawca będzie odbierał z Oczyszczalni komunalne osady ściekowe i wywoził je w
terminach i z częstotliwością ustaloną z Zamawiającym.
2. Wykonawca obowiązany jest do odbioru osadów od Zamawiającego każdorazowo z chwilą
złożenia zamówienia przez Zamawiającego, w formie telefonicznej lub pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się odebrać osady po upływie maksymalnie 10 dni od chwili
złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Każdorazowy odbiór osadów przez
Wykonawcę będzie potwierdzany Kartą Przekazania Odpadów i protokołem przekazania
osadów.
3. Przed wywozem każdej partii Zamawiający przekaże Wykonawcy badania osadów, a
Wykonawca zobligowany jest do zbadania swoich gruntów i ustalenia dawki w
akredytowanym laboratorium.
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4. Jeżeli osad nie będzie spełniał kryteriów do stosowania na gruntach zgodnie z
załącznikami do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r., to
Wykonawca zobligowany jest do zagospodarowania osadu w inny sposób.
5. Wykonawca zobowiązuje się do ważenia odebranego osadu w celu ustalenia masy
wywożonego osadu.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność karną i finansową jeżeli waga transportu
wiozącego osad ściekowy będzie przekraczała dopuszczalny tonaż na polskich drogach.
TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta od dnia 01.03.2019r. do dnia 31.12.2019r.
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY
§5
1. Wynagrodzenie za odebranie jednej tony komunalnych osadów ściekowych, zgodnie z
ofertą
Wykonawcy
wynosi
…...............
zł
netto
(słownie:
……………………………………….. ) + .......... % VAT tj. ....................... zł, łącznie brutto
……………….......... zł.
2. Każdorazowe wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie ustalone na podstawie Kart
Przekazania Odpadów, za rzeczywiście odebrane komunalne osady ściekowe, po cenach
wskazanych w ofercie Wykonawcy.
3. Ceny podane w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania
umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia, nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za odebrane komunalne osady ściekowe,
uwzględniającej ilość osadów, wynikającą z danych zawartych w Karcie Przekazania
Odpadów, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w treści faktury.
KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % wartości całości zamówienia brutto określonej w § 5. ust. 1 niniejszej
umowy, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy,
b) w wysokości 1,0 % wartości całości zamówienia brutto, za opóźnienie w terminie
odebrania komunalnych osadów ściekowych, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po
otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego
c) w wysokości 5 000 zł za nieudostępnienie badań gleby i dawkowania osadów.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego
rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
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ROZWIĄZANIE UMOWY
§8
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie zapłaty części wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron, określającym termin
jej rozwiązania i sposób wzajemnych rozliczeń.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej
umowy i nie usunięcia ich skutków w terminie określonym przez Zamawiającego, w tym
w szczególności w przypadku powtarzających się opóźnień w odbiorze komunalnych
osadów ściekowych, lub powtarzającego się nie wykonywania innych obowiązków.
4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 7 niniejszej
umowy.
5. Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
6. W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na
dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z nieuregulowanych
jeszcze faktur lub na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.

ZMIANY UMOWY
§9
1. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
a) Zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
b) Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy,
c) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
d) Możliwa jest zmiana podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego.
1. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie
obowiązkiem Zamawiającego.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10
Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji i danych
dotyczących drugiej Strony, uzyskanych w trakcie realizacji Umowy oraz, że te dane i
informacje będą wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy, w dobrze pojętym
interesie drugiej Strony.
Ewentualne kwestie sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Integralna częścią umowy jest SIWZ wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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