
U M O W A     NR ........................ 
 
zawarta  w  dniu …………….  w  Dębicy  pomiędzy: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy ul. Kosynierów  Racławickich 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez 
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000044893, 
posiadającą numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, 
zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują: 
1. Prezes Zarządu     mgr inż.  Jacek Gil       
2. Z-ca Prezesa Zarządu d/s Technicznych  mgr inż.  Tomasz Gawlik   
a  
……………………………………………………… 

o  następującej  treści: 

§ 1 

W rezultacie  przeprowadzonego w dniu ………………………….  przetargu nieograniczonego Zamawiający  zleca,  a  
Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania:  
 

  transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (odpad o kodzie 19 08 05) 
  z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy przy ul. Kosynierów Racławickich 35 w ilości około 10 000 Mg. 

 
1. Roczna ilość osadu może być mniejsza niż 5 000 Mg. Miesięczna ilość wynosić będzie maksymalnie 500 

Mg osadu. Osad należy wywozić systematycznie, w ilości nie mniej niż 125 Mg na tydzień, zaś w wypadku 
nieterminowego i nieciągłego wywozu Wykonawca ponosić będzie koszty jego składowania i pryzmowania; 

2. Charakterystyka osadu: 
 osad odwodniony, przefermentowany, ustabilizowany o uwodnieniu 77% - 82%, 

 parametry osadu zgodne z aktualnymi badaniami wykonywanymi nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące przez firmę zewnętrzną, na zlecenie Zamawiającego 

3. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy 
następuje kosztem i staraniem Zamawiającego, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. Środki 
transportowe Wykonawcy muszą umożliwić załadunek osadu ładowarką Zamawiającego, 

4. Każda partia (samochód) osadu musi być zważona na wadze elektronicznej i potwierdzona dokumentem 
ważenia. Koszt ważenia ponosi Wykonawca; 

5. Wywożony osad musi być zagospodarowany zgodnie z ustawą o odpadach, jeżeli sposób 
zagospodarowania osadu wymaga podjęcia jakichkolwiek dodatkowych czynności przez Zamawiającego 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca jest zobowiązany otrzymać zezwolenie 
Zamawiającego. 

6. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramę terenu Wodociągów Dębickich Sp. z o.o. wszelką 
odpowiedzialność za wywożony osad przejmuje Wykonawca; 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilno - prawną za skutki ewentualnych wypadków 
podczas wywozu oraz naruszeń ustawy o odpadach i ustawy o ochronie środowiska; 

8. Osady ściekowe mają być transportowane i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa w tym w szczególności ustawy o odpadach oraz przepisami ustawy prawo ochrony środowiska, na 
co Wykonawca musi posiadać stosowne dokumenty; 

9. Wykonawca w formie załącznika nr 1 do umowy deklaruje cel stosowania komunalnych osadów 
ściekowych, każdorazowa zmiana zobowiązuje Wykonawcę do wcześniejszego przedłożenia 
Zamawiającemu nowej deklaracji. 

10. Wykorzystanie rolnicze osadu wymaga zgody Zamawiającego. 
11. Poddanie procesom odzysku całości odebranego z OŚ w Dębicy odpadu zgodnie z wymaganiami prawa i 

decyzją odzysku, jeżeli jej posiadanie jest wymagane. 
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadem o kodzie 190805 (ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe), odbierając komunalny osad ściekowy od Zamawiającego staje się 
posiadaczem odpadu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do: 

 posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której osady mają być stosowane, 

 wykonywanie badań gruntów na których maja być stosowane komunalne osady ściekowe, 

 ustalenia na podstawie wykonywanych badań gruntu oraz na podstawie wyników badań osadów 
otrzymanych od Zamawiającego dawek osadów ściekowych, 

 sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o komunalnych osadach ściekowych, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 25 maja 2007r. (Dz.U. nr 101 poz. 686) za poprzedni rok 
kalendarzowy i przekazanie Zamawiającemu do 01 marca. 

  Załącznik nr 8 
   do specyfikacji 

7/WOŚ-1/04/10 



14. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny 
pracy, utrzymanie w czystości miejsca odbioru osadu i drogi dojazdowej. 

15. Wykonawca prowadzi wszystkie roboty w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami, tak aby nie uszkodzić 
infrastruktury Zamawiającego na obiektach objętych pracami, 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przy wykonaniu przedmiotu 
umowy z winy Wykonawcy, 

17. Wykonawca wykona umowę zgodnie ze złożoną ofertą oraz przepisami ustawy o odpadach 
18. Wykonawca informuje niezwłoczne Zamawiającego o wszystkich planowanych zmianach dotyczących 

decyzji, zezwoleń, stanowiących podstawę do legalnego wykonania przedmiotowej umowy. W przypadku 
nie poinformowania Zamawiającego o ww. zmianach Zamawiający może rozwiązać umowę z winy 
Wykonawcy, 

19. Wykonawca informuje niezwłoczne Zamawiającego o wynikach kontroli przeprowadzonych u Wykonawcy 
przez służby ochrony środowiska, w szczególności WIOŚ, a obejmujących swoim zakresem 
gospodarowanie odpadem o kodzie 19 08 05, 

20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którym Wykonawca powierza 
wykonanie przedmiotu, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na czas ograniczony tj. od 16.05.2010r. do 15.05.2012r. 
2. Po upływie terminu jak w punkcie 1 lub przekroczeniu ilości jak w § 1 umowa wygasa. 
3. Przed terminem wygaśnięcia umowy może być ona rozwiązana przez Zamawiającego z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.  
4. Do wypowiedzenia umowy wymagana jest forma pisemna. 

§ 3  

1. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający udzielił  Wykonawcy wszelkich informacji i wyjaśnień odnośnie przedmiotu 
umowy i zobowiązań Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem wywozu osadów, uzyskał szczegółowe informacje odnośnie 
załadunku (wyłącznie sprzętem Wodociągów), częstotliwości wywozu i charakterystyki osadów oraz warunków realizacji 
usługi i nie wnosi żadnych uwag ani zastrzeżeń. 

3.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim sprzętem, który pozwoli na rzetelne, terminowe i profesjonalne 
wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie wymagane w tym celu zezwolenia. 

 

§ 4 

1. Nadzór nad wykonywaniem przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 
      Kierownik Oczyszczalni Ścieków    -   inż.  Janusz Mitek     tel. (014) 670 68 23 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie: 

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

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej oraz 
szkód które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi przy realizacji przedmiotu umowy. 

§ 6 

1. Strony ustalają cenę jednostkową netto za wywóz i zagospodarowanie 1Mg osadu: 
wywóz osadu (z kosztem ważenia)             ………………..  zł/ Mg 
 

zagospodarowanie osadu               ………………..  zł/ Mg 

                 ======================== 
               Razem ……………. zł/ Mg 
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………... złotych. 
2. W/w cena jednostkowa jest stała i obowiązuje przez cały okres trwania umowy. 
3. Szacunkowa wartość umowy wynosi netto: 

wywóz 10 000 Mg osadu  -            10 000 Mg x ………. zł/Mg    =   ……………..……..  zł 
zagospodarowanie 10 000 Mg osadu   -            10 000 Mg x ……….zł/Mg    =   ……………..……..   zł 

              ========================================== 
                                       Razem………..…..…… zł
                



 słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……..złotych. 
4. Ilość i sposób zagospodarowania wywiezionych osadów będzie potwierdzana przez Zamawiającego.  

Zamawiający wystawiał będzie dla każdego transportu dokument KPO (karta przekazania odpadu) po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. Rozliczenie należności za wywieziony osad odbywać się będzie na podstawie 
potwierdzonych dokumentów przewozowych osadu (KPO) wraz z pisemną informacją o sposobie ich 
zagospodarowania oraz cen jednostkowych ustalonych w ofercie przetargowej.  

5. Załadunek osadów z miejsca składowania na oczyszczalni ścieków na środek transportowy Wykonawcy następuje  
kosztem i staraniem Zamawiającego w dni robocze w godzinach ustalonych przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega sobie w przypadkach szczególnych (awarie sieci wod.-kan.) niedotrzymanie terminów  
załadunku bez wypłaty odszkodowania Wykonawcy za postój środków transportu.   

§ 7 

1. Faktury za wykonaną usługę Wykonawca będzie przedkładał  jeden raz w miesiącu, na podstawie wymienionych § 6 
ust. 4 dokumentów wywozu i  w terminie do piątego dnia następnego miesiąca. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty Wykonawca będzie naliczał  odsetki za zwłokę  
w ustawowej wysokości. 

3. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wg wystawionych przez niego faktur przelewem na rachunek 
bieżący wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty jej otrzymania wraz z niezbędnymi dokumentami 
rozliczeniowymi. Za datę zapłaty uważa się datę uznania rachunku Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT; numer identyfikacyjny NIP  ………………………... 
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacyjny NIP - 872-000-42-72, jest uprawniony 

do otrzymywania faktur VAT oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT za realizację przedmiotu 
niniejszej umowy bez swojego podpisu. 

 

§ 8 

Wykonawca wykona siłami własnymi kompletny rzeczowy zakres robót. 
 

§ 9 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.   
2. Okres gwarancji ustala się na 30 dni liczonych od daty wygaśnięcia umowy.  
3. Okres rękojmi rozszerza się w związku z ustaleniem ust. 2 na 4 miesiące, to jest o 3 miesiące dłużej od okresu 

gwarancji. 
4. Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

§ 10 

W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca nie wywiązuje się z postanowień zawartych w niniejszej umowie, Zamawiający 
wyznaczy termin na dopełnienie zobowiązania. 

§ 11 

1. Obowiązującą formą odszkodowania pomiędzy stronami będą kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za nieterminowe wykonanie określonego niniejszą umową przedmiotu umowy (szczególnie nie wywożenia osadów 
przynajmniej dwa razy w tygodniu) w wysokości 0,20% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za 
każdy dzień zwłoki;  

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych podczas odbioru wad i usterek w wysokości 0,20% wynagrodzenia 
umownego za daną część przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad i usterek; 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia umownego. 
d) za niedotrzymanie terminu wyznaczonego na dopełnienie zobowiązań zawartych w umowie w wysokości 0,20% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 4% wynagrodzenia umownego;   
b) za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych 
korzyści. 

5. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy strony będą opierać o przepisy 
Kodeksu Cywilnego (art. 471). 



§ 12 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Wykonawcy gdy: 

a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury i mimo wezwania Wykonawcy zwleka z zapłatą dłużej niż  
1 miesiąc licząc od terminu zapłaty ustalonego w umowie;    

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z 
umowy.   

2. Zamawiającemu gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął wywozu lub go przerwał i nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego przez okres 

dłuższy niż miesiąc;     
b) 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 odstąpić od umowy w 
terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

c) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy bądź wydania nakazu zajęcia majątku 
Wykonawcy. 

§ 13 

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy 
powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji.   

§ 14 

1. W wypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony są zobowiązane wyczerpać drogę 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego,  który 
jest obowiązany pisemnie ustosunkować się co do zasadności roszczenia, w terminie 21 dni od daty zgłoszenia 
roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub nie udzielenia  odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest 
uprawniony do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd ze względu na siedzibę Zamawiającego.          

§ 15 

Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej 
i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.  

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Regulaminu udzielania zamówień związanych  
z działalnością sektorową Wodociągów Dębickich Sp. z o.o., oraz przepisy  Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy  

3 egz. dla Zamawiającego. 

 
  
 
 ..............................................      ……………………………….. 
  
         Wykonawca                      Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZAŁĄCZNIK NR 1 
 
do umowy nr ………………… z dnia ………………………… na transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Oczyszczalni Ścieków w Dębicy. 
 
 
1. Przedmiotowe osady będą przeznaczone do ………………………………….. na działkach: nr …… o łącznej 

powierzchni ……. ha położonej w …………..….. obręb ……. Gmina ……………….. województwo ……………………  
Wykaz numerów ewidencyjnych działek (wypisy z ewidencji gruntów) oraz dokumenty stwierdzające prawo do 
dysponowania tym terenem stanowią załączniki do niniejszej umowy. 
Wykonawca zobowiązuje się stosować przedmiotowe osady ściekowe na wydzielonych poletkach zaznaczonych na 
mapie, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Osad ściekowy będzie stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w przepisach ustawy o odpadach oraz 
rozporządzenia w sprawie komunalnych osadów ściekowych. 

3. Wykonawca oświadcza, że osad ściekowy będzie zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
ochrony środowiska, na co posiada on stosowne decyzje (załącznikami do niniejszej umowy są aktualne pozwolenia 
na transport, zbieranie i zagospodarowanie odpadów oraz badania gruntów na których będzie stosowany wymieniony 
w  § 1 umowy osad ściekowy) . 

4. Za zgodność technologii stosowania i zagospodarowania osadu z obowiązującymi przepisami odpowiada Wykonawca. 
5. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zaoferowanej ceny do wykonania na własny koszt badań gleby i ustalenia 

dawek zastosowania osadu i harmonogramu nawożenia przesyłając stosowne dokumenty Zamawiającemu. 
6. Naruszenie przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień zawartych w niniejszym załączniku pkt. 1 - 5 upoważnia 

Zamawiającego do natychmiastowego rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................      ................................................ 
        Wykonawca        Zamawiający 

 
 


