
Umowa 

na odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych 
z oczyszczalni ścieków w Wilkowie 

 

 
zawarta dnia …....................... r. 
 

pomiędzy: 
 
Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku, ul. Górna 1; 11-015 

Olsztynek; NIP: 7393857763; Regon: 281459108; wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000451643, Kapitał zakładowy w wysokości 18 970 000,00 zł – opłacony w całości,   
 

reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Grzegorza Szulca 
 
zwaną dalej Zamawiającym 
 
a 
 
…................................, ul. …...................; NIP: ….....................   
 
zwaną dalej Wykonawcą 

 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w 

zapytaniu ofertowym  
 

§1 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych 
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 3500 Mg – przy czym ilość ta jest 
ilością szacunkową, określoną na podstawie ilości osadów wytworzonych w 

poprzednim roku i może ona ulec zmianie. Zmiana we wskazanym zakresie nie 
powoduje uzyskania przez Wykonawcę jakiegokolwiek roszczenia względem 
Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, z 
zachowaniem wymogów określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 
w tym w szczególności: 

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., 
b) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych, 

c) ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
3. Nie dopuszcza się powierzenia podwykonawcom prac związanych z 
zagospodarowaniem osadów (nie dotyczy transportu). 

4. Strony zobowiązują się do współpracy przy tworzeniu wszelkiej dokumentacji 
związanej z niniejszą umową (kart ewidencji itp). 

 

§2 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) sukcesywny odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych według potrzeb 

Zamawiającego – na podstawie telefonicznego, mailowego lub pisemnego zlecenia. 
Odbiór zgłoszonej partii osadów odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie 3 
dni roboczych od dnia zlecenia. Odbiory będą realizowane od poniedziałku do piątku. 

Pierwszy odbiór osadów nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy – w terminie do 



dnia 15 maja 2020 r. Miejscem odbioru osadów jest Oczyszczalnia Ścieków w 

Wilkowie (Wilkowo 24 gm. Olsztynek). 
b) zagospodarowanie osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w 
szczególności przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych. Wykonawca dokona zagospodarowania osadów w 
następujący sposób: …............................................. w następującym 

miejscu …............ 
c) uporządkowanie terenu po odbiorze osadów. 
2. W przypadku rolniczego wykorzystania osadów Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu dokumenty poświadczające prawo do dysponowania gruntem, na 
którym będą zagospodarowane osady (wypis z rejestru gruntów, mapa ewidencyjna, 

akt własności) oraz dotyczące procesu zagospodarowania osadów objętych niniejszą 
umową – zawierających szczegółową informację dotyczącą działek, określeniem ilości 
osadu na 1 ha. 

3. Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o odpadach zagospodarowanie osadów powinno 
odbywać się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 
4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu i 

rozładunku, dostosowanymi do transportu komunalnych osadów ściekowych, 
zapewniających terminowe wykonanie umowy. Środki transportu muszą być stabilne 
(uniemożliwiające osuwanie się odpadów i przedostanie się poza pojazd), szczelne 

(nie powodować wycieków), dopuszczone do poruszania się po drogach oraz muszą 
mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu odpadów. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, w szczególności ma on prawo dokonania wizji lokalnej w 
miejscu wykonywania działalności Wykonawcy oraz miejscu zagospodarowania 
osadów. 

6. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powstałe z przyczyn leżących po 
jego stronie: 
a) skutki ewentualnych wypadków podczas transportów oraz naruszeń przepisów 

powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy o odpadach i ustawy 
Prawo ochrony środowiska. 
b) skutki niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy – w razie gdy dojdzie do 

nałożenia przez organy państwowe na Zamawiającego, jako wytwórcę odpadów, 
jakichkolwiek kar finansowych lub sankcji o innym charakterze, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu równowartości kar i naprawienia szkody 

poniesionej wskutek sankcji przez Zamawiającego. 
c)  skutki gospodarowania i stosowania osadów w sposób i miejscu innym niż 
określony w załączonej do oferty decyzji lub oświadczeniu. 

 
§3 

1.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazywanie Wykonawcy osadów o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 
ściekowych. 

b) wykonanie obowiązków związanych z badaniem gleby oraz osadów, a także 
opracowaniem dokumentacji dotyczącej stosowania komunalnych osadów ściekowych 
na glebach, na których planowane jest przeprowadzenie procesu zagospodarowania 

osadów – przy czym Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania w powyższym 
zakresie. 
 

§4 
1. Za świadczoną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości …................ zł netto za tonę odebranych, wywiezionych i 



zagospodarowanych osadów ściekowych. Wskazana kwota obejmuje wszystkie 

elementy składające się na przedmiot niniejszej umowy. Wynagrodzenie nie ulegnie 
zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
2. Wskazana kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o obowiązującą stawkę 

podatku VAT. 
3. Orientacyjna wartość zamówienia wynosi …........... zł netto/brutto (cena za tonę x 
ilość szacunkowa). 

4. Rozliczenia odbywać się będą na podstawie zbiorczych faktur miesięcznych - 
wystawianych do 10 dnia następnego miesiąca (z wyjątkiem miesięcy w których nie 
następował odbiór osadów) na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. 

5. Faktury wystawiane będą z 14-dniowym terminem płatności, liczonym od dnia 
doręczenia faktury Zamawiającemu. 

6. Potwierdzeniem wykonania zlecenia każdorazowego odbioru osadów i podstawą 
dokonania rozliczenia będą „Karty przekazania odpadu” potwierdzone pod względem 
ilościowym przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
 

§5 

Wykonawca, niezależnie od sposobu gospodarowania osadami, zobowiązuje się do 
posiadania wszystkich wymaganych prawem zezwoleń lub wpisów do rejestrów w 
trakcie wykonywania czynności składających się na przedmiot niniejszej umowy. 

 
§6 

Umowa zostaje zawarta na czas określony – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 

grudnia 2020 r. 
 

§7 

Strony wskazują następujące osoby do kontaktu w ramach wykonywania niniejszej 
umowy: 
a) ze strony Zamawiającego: 

Andrzej Wojda tel. 607 325 297 
b) ze strony Wykonawcy: 
…............................................. 

 
§8 

1. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy lub 

wykonuje go wadliwie, w szczególności nie dotrzymuje umówionego terminu 
realizacji umowy lub postępuje z odpadami w sposób niezgodny z umową i 
przepisami prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym – w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia naruszenia. 
 

 

§9 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 
3. Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron. 
4. Wszelkie ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą 
przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
 

 



 

 Zamawiający        Wykonawca 
 
 

 
 


