
 

 

Załącznik nr 3 - Wzór umowy 
 

UMOWA NR …….. /NS/2019 
zawarta w dniu ………….2019 r. w Kraśniku pomiędzy: 

 
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy  
ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000206420, o kapitale zakładowym 
20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 430073641 reprezentowanym przez: 
 
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
 
a 
…………………………………………………………………………………………………... 
reprezentowanym przez  
…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy „Stronami”. 
 

§1 
1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyboru oferty w postępowaniu w trybie 

przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania 
Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

2. Przedmiotem umowy jest: 
a) odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie 

ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 
(uwodnienie około 80 - 85 %) powstających w oczyszczalni ścieków w Kraśniku  
w ilości około 2 250 Mg za cenę jednostkową netto ……………………………..zł/Mg;  

b) odbiór (zakup), transport i zagospodarowanie wysuszonych ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05  (uwodnienie około 10%) 
powstających w oczyszczalni ścieków w Kraśniku w ilości około 150 Mg za cenę 
jednostkową netto ……………………………..zł/Mg;  

3. Szczegółowe kryteria, parametry oraz inne wymagania, a także ceny jednostkowe znajdują 
się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w ofercie Wykonawcy. 
SIWZ wraz ze wszystkimi załącznikami oraz oferta Wykonawcy z dnia ………………….. 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

4. Ceny jednostkowe określone w ust. 2 pkt a i b obejmują wszystkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, w tym także transport odbieranych osadów,  
a w przypadku zaoferowania drugiej Opcji załadunku (Wykonawca dokona załadunku 
osadów własnym sprzętem i na własny koszt) również ich załadunek. 

5. Koszty ważenia odbieranych osadów pokrywa Zamawiający. 
 

§2 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

określonymi w SIWZ oraz w niniejszej umowie. 
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2. Wykonawca musi posiadać przez cały okres obowiązywania umowy aktualne zezwolenie na 
transport i odzysk lub unieszkodliwianie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
o kodzie 19 08 05. 

3. Odzysk lub unieszkodliwianie osadów może odbywać się metodami przewidzianymi  
w załączniku nr 1 i nr 2 do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 
992, z późn. zm.). 

4. Zamawiający nie dopuszcza rolniczego wykorzystania osadów. 
5. Odbiór osadów odbywał się będzie sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia odbioru osadów w terminie 2 dni od dnia 

otrzymania zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub faxu. 

7. Zamawiający dokona zgłoszenia do odbioru osadu o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt a)  
po zgromadzeniu około 100 Mg tego osadu. 

8. Wykonawca zakończy odbiór osadów po całkowitym opróżnieniu wiaty magazynowej. 
9. Strony uzgadniają, że Zamawiający nie jest zobligowany do wytworzenia oraz przekazania 

Wykonawcy przedmiotu umowy w ilościach określonych w SIWZ oraz formularzu 
ofertowym ani do wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust.1 i z tego tytułu Wykonawca nie 
będzie dochodził odszkodowania.  

 
§3 

Czas trwania umowy ustala się na 12 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 
………………………….. . 
 

§4 
1. Wartość zamówienia określona na podstawie złożonej oferty wynosi: 

a. za odbiór, transport i zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w §1 ust 2 pkt  
a Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę w szacunkowej wysokości: …………………. 
złotych netto; (słownie: …………………………………………………………); do powyższej kwoty 
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ………….…….. złotych (słownie: 
……………………………………….………………………); ogółem kwota brutto: …………………… złotych 
(słownie: …………………………………………….). 

b.  za odbiór (zakup), transport i zagospodarowanie wysuszonych ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w §1 ust 2 pkt b Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kwotę w szacunkowej wysokości: …………………. złotych netto; (słownie: 
……………………………………………………………………………………………); do powyższej kwoty 
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości ………….…….. złotych (słownie: 
……………………………………….………………………); ogółem kwota brutto: …………………… złotych 
(słownie: …………………………………………….). 

2. Płatności będą następować na podstawie prawidłowo wystawionych, zgodnych  
z Kartami Przekazania Odpadów faktur VAT, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury 
na rachunek wskazany na fakturze VAT.  

3. Łączna wartość zamówienia ma charakter szacunkowy, zapłacie podlegać będzie wartość 
praktycznie zrealizowanych odbiorów, uzależnionych od potrzeb Zamawiającego. 

 
§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru osadów z wiaty magazynowej znajdującej się na 
terenie oczyszczalni ścieków w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A na własny koszt i własnym 
staraniem.  
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2. Odbiór osadów odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku  
do piątku w godzinach 730 – 1300 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,  
do całkowitego opróżnienia wiaty magazynowej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych 
komunalnych osadów ściekowych, o których mowa w §1 ust 2 pkt a i b, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 992 z późn. 
zm.), 

b) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 poz. 257), 

c) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.  
z 2014r. poz. 1973). 

d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016r. poz. 1742). 

4. Za transport i zagospodarowanie osadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada 
Wykonawca. Załadunek osadów odbywał się będzie zgodnie z zaoferowaną w formularzu 
ofertowym Opcją …….... . 

5. Z chwilą odbioru osadów Wykonawca przejmuje całkowitą odpowiedzialność w zakresie 
postępowania z nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu 
rękojmi za wady. 

7. W przypadku zmiany lub wygaśnięcia ważności dokumentu zezwalającego na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, o których 
mowa w §1 ust 2 pkt a i b, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż 
w terminie 5 dni od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomienia 
Zamawiającego o zmianie lub wygaśnięciu ważności powyższego dokumentu oraz do 
przedłożenia oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii 
nowego lub zmienionego dokumentu zezwalającego na prowadzenie działalności w zakresie 
transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów. 

8. Załadunek oraz ważenie osadów będzie dokonywany w obecności przedstawiciela 
Zamawiającego. 

9. Potwierdzenie przyjęcia osadów ściekowych odbywać się będzie każdorazowo na podstawie 
„Karty przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego 
oraz przez Wykonawcę. 

10. Przy załadunku oraz transporcie osadów będących przedmiotem zamówienia Wykonawca 
odpowiada za utrzymanie czystości i stanu nawierzchni dróg zakładowych KPWiK Sp. z o.o. 

 
§6 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy, w formie kar umownych w następujących wysokościach: 
1) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 3 % szacunkowego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt a za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

2) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % szacunkowego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt a, gdy Zamawiający odstąpi od 
umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca; 

3) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % 
Wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 pkt a, gdy Wykonawca odstąpi od 
umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania – na zasadach ogólnych – 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

 
§7 

Za nieterminową płatność faktur Strony mogą domagać się zapłaty odsetek w wysokości 
ustawowej. 
 

§8 
1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23.04.1964 r. 

kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 
2. 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 30 dni od dnia wystąpienia tych 
okoliczności. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy również gdy:  
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bądź zaprzestał jej wykonywania i nie 

rozpoczął lub nie wznowił realizacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego  
w dodatkowym piśmie; 

2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową lub też 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania i nie podjął kroków zaradczych w terminie 
3 dni od wezwania do należytego wykonywania zobowiązań, 

3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,  
w szczególności wymienionych w §5 ust 3 i nie podjął kroków zaradczych w terminie 3 
dni od wezwania do należytego wykonywania zobowiązań. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust 4 w terminie 30 dni od 
dnia wystąpienia opisanych w nim okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 4 
Zamawiającemu przysługuje roszczenie o odszkodowanie za powstałe z tego tytułu szkody. 

7. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. 

8. W przypadku odstąpienia umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy, Strony dokonają jej 
rozliczenia według stanu odbiorów na dzień wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od 
umowy jako termin odstąpienia. 

9. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości z przyczyn, o których mowa 
w ust. 4, umowa uważana jest za nie zawartą, lecz postanowienia dotyczące kar umownych 
uważa się za obowiązujące. 

 
§9 

1. Umowa może być rozwiązana bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez 
Zamawiającego w przypadkach: 

a) złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości lub ogłoszenia postępowania likwidacyjnego; 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 
c) gdy dokument zezwalający Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu i odzysku lub unieszkodliwienia odpadów o których mowa w §1 ust 2 pkt a i b 
utraci ważność lub zostanie zmieniony w sposób, który uniemożliwi dalszy odbiór 
przedmiotu umowy a Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu nowego dokumentu 
zezwalającego Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu, odzysku 
lub unieszkodliwienia odpadów w terminie wskazanym w §5 ust. 7 niniejszej umowy. 
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§10 
 

1. Zamawiający będzie dokonywał zgłoszenia konieczności odbioru osadu na nr fax-u 
Wykonawcy ……………….., lub e-mailem na adres poczty elektronicznej Wykonawcy 
……………………………………………. . 

2. Wykonawca będzie informował o terminie rozpoczęcia odbioru osadu na nr fax-u 
Zamawiającego ……………….., lub e-mailem na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego  ……………………………………………. . 

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w celu 
odbioru osadu jest ……………………………………. . 

4. Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w celu 
odbioru osadu jest ……………………………………. . 

 
§11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 
 

§12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§13 

Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać 
polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania – spór rozstrzygnie sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§14 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                       WYKONAWCA: 


