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Zał. Nr 2.2do SIWZ – wzór projektu umowy – Część II 
Zamawiający:  

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.  

43-220  Bojszowy, ul. Świętego Jana 52 

tel. /fax 32/218 91 77 

e-mail: gpk@hot.pl 

strona internetowa: www.gpkbojszowy.pl 

Oznaczenie sprawy: GPK.1/2014 
 

UMOWA NA WYKONYWANIE USŁUGI 
 

zawarta w dniu: .......... lutego  2014 r. pomiędzy: Gminnym  Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. 

z o. o. , z siedzibą:  43-220 Bojszowy, ul. Świętego Jana 52, reprezentowaną przez: Czesława Kłyka – 

Prezesa Zarządu, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM , a: 

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

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

z siedzibą: 

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

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

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

(dane rejestrowe – wpis do ewidencji, odpis z rejestru) 

reprezentowanym przez: 

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

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

  

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

Podstawa prawna 

 
§ 1 

 

1. Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm.) - 

zwana dalej „Ustawą”. 

2.   Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

1)  Oferta Wykonawcy z dnia ............................. . 

2)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

Przedmiot Umowy 

 

§ 2 
  

1. Nazwa zadania: „Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych o 

kodzie 190805 z oczyszczalni ścieków w Bojszowach, w miesiącach: XII 2014 r. oraz I, II  

2015 r.”. 
2. Przedmiotem umowy jest odbiór,  transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 

o nr kodu 190805, powstających w Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Bojszowy, gm. 

Bojszowy,  zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012   r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21.), 

oraz zgodnie z ofertą przetargową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w ilości  ok. 

210 Mg.. 
3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni odbiór,  transport oraz 

zagospodarowanie osadów. 

 

Obowiązki Stron 
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§ 3 

 

1.   Wykonawca dokona zagospodarowania osadów ściekowych w procesie  

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

 

      …………………………………………………………………………………………………….,  

 

      zgodnie z decyzją z dnia ………………………… nr ………………………………. ………… 

 

2.    Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych musi nastąpić w obrębie województwa 

śląskiego. Dopuszcza się zagospodarowanie osadu na terenie województwa innego niż to, na 

którego terenie zostały wytworzone jedynie pod warunkiem jeżeli odległość od miejsca 

wytwarzania odpadów do instalacji lub miejsca przeznaczonego do odzysku lub 

unieszkodliwiania jest mniejsza niż odległość do instalacji lub miejsca położonego na obszarze 

województwa śląskiego,  w myśl przepisów ustawy o odpadach.  

3.    Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych nastąpi na terenie właściwym ze względu 

na miejsce prowadzenia działalności w zakresie zagospodarowania: 
 

    

 ................................................................................................................................................. 
( miejscowość, gmina, powiat, województwo) 

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne decyzje i zezwolenia właściwego organu 

na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i gospodarowania odpadami 

objętymi niniejszą umową, zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
5.   Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przekazane przez Zamawiającego komunalne 

osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z polskim prawem proces zagospodarowania.  

  
§ 4 

  

1.    Zamawiający będzie przekazywał wyłącznie własne osady ściekowe. 

2.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z odbiorem, ważeniem, transportem, wyładunkiem 

oraz przeładunkiem odpadów – jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ubezpieczeniem na czas przewozu 

oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. 

3.  Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli 

obustronnie uzgodnionym, w szczególności w miejscu zagospodarowania osadów (dowód 

przyjęcia odpadu do instalacji). 

4.   Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego.  Wywóz  

musi nastąpić w terminie do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, nie rzadziej niż raz na 

tydzień partii 15 ton (wartość szacunkowa).  

5.    Odbiór osadów odbywał się będzie w dni robocze,  po wcześniejszym umówieniu się stron na 

odbiór. 

6.    Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi być: 

 szczelny (nie powodować wycieków), 

 stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd), 

 mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich 

odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wielkości załadunku. Zamawiający wystawiał 

będzie Wykonawcy na każda objętość wywożonego osadu z terenu Oczyszczalni ścieków 

pisemne potwierdzenie odbioru osadu. 

8.  Przeładunki oraz wywozy osadu powinny odbywać się niezwłocznie po zawiadomieniu 

Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia w odbiorze osadu Zamawiający 

nie ponosi za przyrost osadu wywołany czynnikami atmosferycznymi. Wykonawca wówczas 

organizuje we własnym zakresie przeładunek nadmiaru osadu, za który to nadmiar Zamawiający 

nie ponosi kosztów związanych z jego zagospodarowaniem. 

9.  Przy przeładunkach, załadunkach osadu Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie 
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doprowadzić teren objęty załadunkami, przeładunkami do stanu pierwotnego (uprzątnięcie placu 

po osadzie). 

10.  Kontenery, przyczepy ciągnikowe oraz samochody transportujące muszą być w dobrym stanie 

technicznym, a podstawiane w celu ich załadunku muszą być czyste (pozbawione resztek 

odpadów). 

11.  W przypadku wystąpienia opóźnienia w wywiązaniu się przez Wykonawcę z niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo na podstawie niniejszej umowy zlecić odbiór, transport  

i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innemu podmiotowi. 

12.  Zlecenie, o którym w ust. 14 niniejszego paragrafu może nastąpić po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do wykonania usługi przesłanym pocztą elektroniczną lub za pomocą faksu. 

Niewykonanie usługi w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania upoważniać będzie 

Zamawiającego do zlecenia odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów innemu 

podmiotowi i obciążenia kosztami tej usługi Wykonawcy niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace będące przedmiotem niniejszej umowy w sposób 

umożliwiający normalne funkcjonowanie obiektu. 

2.  Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w należytym porządku począwszy od terenu 

oczyszczalni aż do miejsca zagospodarowania odpadów przez cały okres wykonywania usługi 

oraz po zakończeniu wykonywanych przez siebie prac. 

3.  Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą z tytułu 

wykonywania usługi w zakresie podanym jak wyżej. 

4.  Koszty roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niedotrzymania warunków umowy względem 

osób trzecich z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, pokrywa Wykonawca. 

 

§ 6 

 

1.   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wywozi komunalne osady 

ściekowe niezgodnie z warunkami zawartymi w posiadanej przez Wykonawcę decyzji na 

prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami oraz zagospodarowuje je  

w miejscu do tego nie przeznaczonym w myśl przepisów  Ustawy o odpadach, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu gospodarowania osadami, a 

Wykonawca zobowiązany jest do gospodarowania osadami zgodnie z posiadanymi decyzjami na 

prowadzenie działalności w zakresie ich gospodarowania. 

2.  Zamawiający po stwierdzeniu nieprawidłowości wg § 6 ust. 1 niniejszej umowy wezwie 

Wykonawcę do przemieszczenia odpadów w miejsce do tego przeznaczone z terminem realizacji 

do 7 dni. Wszelkie koszty związane z usunięciem nieprawidłowości ponosić będzie Wykonawca 

niniejszej umowy. 

3.  Po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy lub upływie terminu, o którym mowa § 6 ust. 2 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji niniejszej umowy z przyczyn, za 

które winę ponosi Wykonawca. 
 

§ 7 

 

1. [Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału 

podwykonawców]* 

[Następujące elementy usługi Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców]:* 

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

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/ 

 

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

 

      ................................................................................................................................................ 
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2.  Wykonawca w ciągu 3 dni od zawarcia umów z podwykonawcami, przedłoży  Zamawiającemu 

po 1 egz. każdej umowy.   

3.   W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony   zostanie w 

taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż  termin płatności 

Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za fakturę 

wystawioną przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez 

podwykonawcę zakresu usług wskazanych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4.  Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz   podwykonawcy to o 

tyle ile zapłaci podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie  Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył  

wykonywanie elementów zadania objętego niniejszą umową, jak za działania własne. 

6.  Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest  obowiązkiem 

Wykonawcy. 

7.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia. 

      (w przypadku wykonywania usługi bez udziału podwykonawców ust. od 2 do 7 zostanie usunięty) 

 

Terminy realizacji usługi 

 
§ 8 

  
Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 1 do 31 grudnia 2014 r. oraz od 1 stycznia do 28 

lutego 2015 r.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

§ 9 

  
1.   Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy  wynosi: 

-  netto:  ...................................................................  zł za 1 Mg; 

-      podatek VAT  ........%. - ....................................... zł; 

-  brutto .................................................................... zł 

2.    Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. 

3.    Szacunkowa ilość komunalnych osadów ściekowych wynosi 210 Mg. Powyższa ilość w trakcie 

trwania umowy może ulegać nieznacznej zmianie. 

4.    Wynagrodzenie przysługuje za rzeczywistą ilość odebranego osadu. 

5.    Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest potwierdzona przez Zamawiającego i Wykonawcę Karta 

Przekazania Odpadów wypełniona przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów 

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

Zamawiającemu. 

6.    Należność płatna będzie za okres miesięczny po wystawieniu faktury przez Wykonawcę w 

terminie do 30 dni po jej otrzymaniu, na konto Wykonawcy Nr 

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

7.  W przypadku niewłaściwego wykonania usługi na każdym jej etapie Zamawiający zastrzega 

sobie prawo odmowy wypłacenia Wykonawcy przysługującego mu wynagrodzenia. 
8. Faktury za zrealizowane usługi wywozu osadu ściekowego należy wystawiać na rzecz 

Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Bojszowach. 

9.    Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej NIP ................................................................................................................................ 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez swojego podpisu. 
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Osoby odpowiedzialne za realizację prac 

 

§ 11 

 
Koordynatorem realizacji warunków umowy ze strony Wykonawcy będzie 

.................................................................., nr tel.................................,  

a ze strony Zamawiającego: Ewa  Kwolik – kierownik ds. ochrony  środowiska, nr tel. 

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

  
Kary umowne 

 

§ 12 

 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 10% z ogólnej kwoty 

przeznaczonej na realizację zadania objętego umową (cena jednostkowa brutto 1Mg x 210); 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% z 

ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania objętego umową (cena jednostkowa brutto 

1Mg x 210); 

c)  za każdy przypadek innego miejsca zagospodarowania (odzysku lub unieszkodliwiania) 

odpadów niż to wykazane w posiadanej przez Wykonawcę decyzji w wysokości 20% od 

ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania objętego umową (cena jednostkowa 

brutto1Mg x 210). 

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od doręczenia przez 

Zamawiającego not obciążeniowych. Kary mogą być również potrącane z faktur. 

3.  W przypadku zagospodarowaniu odpadów przez Wykonawcę w sposób inny niż to wykazują karty 

przekazania odpadu Zamawiający będzie domagał się od Wykonawcy umowy zwrotu kar 

nałożonych na Zamawiającego przez Organy Kontrolne nawet po terminie ważności umowy. 

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

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

wysokości 10% z ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację zadania objętego umową (cena 

jednostkowa brutto 1Mg x 210); 

b)  za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej w razie wystąpienia 

istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

7. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego m-ca licząc od daty powzięcia  

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

Zmiana umowy 

 

§ 13 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących: 

1)   Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki 

podatku VAT. 

2)  Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację 

przedmiotu zamówienia -po stronie Wykonawcy. 

3)   Zmiany z danych osobowych oraz rachunku bankowego. 

4)  Zmiany ilości (zmniejszenie lub zwiększenie) osadów objętych umową, które zostały podane 

orientacyjnie. Cena jednostkowa wywozu 1 Mg osadów pozostaje niezmienna. 

 5)  Zmiany terminu podpisania umowy ze względu na termin rozstrzygnięcia postępowania 
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(ocena ofert, uzupełnianie dokumentów przez Wykonawców, procedura odwoławcza).   

2.  Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności. 

Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, zmiany postanowień zawartej Umowy 

oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz określił 

warunki takiej zmiany. 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 14 

 

1.  Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

3.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 

oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

 

 

 

WYKONAWCA:                     ZAMAWIAJĄCY: 
 

 

 

 


