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---- Projekt---- 
 

UMOWA 
 

Zawarta dnia ........................ 2017 roku w Krzeszowicach pomiędzy: 
 
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach 
adres: ul. Krakowska 85, 30-065 Krzeszowice, wpisany do rejestru przedsiębiorstw Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, 
Wydział XI Gospodarczy. KRS:  0000135010; Kapitał zakładowy: 50 230 000 zł 
NIP:   676-10-15-716 
reprezentowanym przez Henryka Skotnicznego – Prezes Zarządu 
 
zwanym dalej Zamawiajacym, 
 
 a 
 
. 
. 
. 
. 
reprezentowanym przez: 
 

1.  
 
zwanym dalej Wykonawcą,  
 
łącznie zwanych  w dalszej części umowy Stronami lub oddzielnie Stroną. 
 
o następującej treści: 
 

§1 
1. Zamawiający zleca wykonanie usługi transportu i zagospodarowania ustabilizowanych 

osadów komunalnych o kodzie 19 08 05.  
2. Aktualny stan i jakość osadów określony został w sprawozdaniu z badań stanowiącym 

załącznik Nr 1 do umowy  ( załącznik nr 2 do przetargu ofertowego)  
 

§2 
Zagospodarowanie osadów Wykonawca zobowiązany jest prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późniejszymi zmianami), 
a także innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Nie dopuszcza się odzysku  
polegającego na  stosowaniu komunalnych osadów ściekowych. 
 

 
§3 

Wykonawca oświadcza, że ma wymagane prawem zezwolenie właściwych organów na odbiór, 
transport i gospodarowanie odpadami będącymi przedmiotem umowy lub współpracuje 
z Podmiotami, które posiadają wymagane prawem zezwolenia na, gospodarowanie odami będącymi 
przedmiotem umowy oraz że prowadzi działalność zgodnie z wymogami przewidzianymi ustawą 
Prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach. Zezwolenie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
umowy. Wykonawca  zobowiązuje się do: 
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1. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, ppoż. oraz 
sanitarno-epidemiologicznymi. 

2. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z jej celami oraz posiadanymi uprawnieniami,  
w oparciu o obowiązujące przepisy z zachowaniem najwyższej staranności. 

3. Niezwłocznego powiadomienia wyznaczonych pracowników Zamawiającego  oraz właściwych 
służb publicznych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających ich interwencji. 

4. Ponoszenia kar i sankcji nałożonych przez jednostki kontrolujące w związku  
z niewłaściwym wykonywaniem umowy i nieprzestrzeganiem obowiązujących przepisów. 

5. Uzyskania wszelkich pozwoleń, jeżeli    są one wymagane z mocy prawa.  
6. Pokrycia wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.  
7. Odbioru odpadów własnym transportem w terminach uzgodnionych ze Zamawiającego zgodnie z 

§ 5 pkt 1 niniejszej umowy. 
8. Odpowiedniego zabezpieczenia osadu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w trakcie 

przewozu. 
 

§4 
Z chwilą załadunku osadu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawca staje się 
posiadaczem odpadu i przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną 
z realizacją przedmiotu umowy w tym z gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych osadów 
ściekowych lub ich unieszkodliwieniem w wyznaczonym miejscu, spełniającym wymogi przepisów 
ochrony środowiska.  
 

§5 
1. Osady będą odbierane partiami w ilości od 200 do 1000 Mg, w dni robocze od poniedziałku do 

piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Terminy odbioru osadów, oraz ich ilości Strony będą 
ustalać każdorazowo, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem telefonicznie. 

2. Osady będą ważone przez Wykonawcę na wadze i to  wydruki z tego urządzenia będą stanowić 
podstawę do rozliczeń masowych. Faktyczna ilość przekazana Wykonawcy będzie potwierdzana 
odrębnym dokumentem (kartą przekazania odpadu) zgodnym ze wzorem karty przekazania 
odpadu uregulowanym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010r. 
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, 
poz. 1673). 

3. Karta przekazania odpadu będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę  

4. Wykonawca  zobowiązuje się do załadunku osadu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 
5. Wykonawca wyznacza pracownika Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. do 

każdorazowego potwierdzania załadunku osadu Centralnej Oczyszczalni Ścieków 
w Krzeszowicach. 

 
§6 

Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione tylko w przypadku 
zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym Strony nie mogą 
zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa) oraz które nastąpiły po zawarciu 
niniejszej umowy. O zaistnieniu powyższych okoliczności  Strony są zobowiązane niezwłocznie się 
powiadomić. 
 

§7 
Cenę zagospodarowania osadów ustala się na  _____  zł/Mg netto. 

 
 

§8 
1. Rozliczenie za odebrane osady nastąpi fakturą VAT. Forma płatności: przelew. Termin płatności: 

30 dni od daty doręczenia faktury VAT Zamawiającemu.  
2. Faktura wystawiona zostanie na podstawie rzeczywistej ilości odebranego przez Wykonawcę 

osadu, która zostanie potwierdzona na karcie przekazania odpadu, podpisanej przez obie Strony.  
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§9 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.12.2018r. 
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 2-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 
3. W przypadku naruszeń postanowień niniejszej umowy przez  Wykonawcę przysługuje prawo  

odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania do zaniechania 
naruszeń.  

4. Strony mogą w każdym czasie rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem. 
5. Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§10 
1. Wykonawca, do czasu nieuregulowanych rozliczeń wynikających z realizacji niniejszej umowy 

jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianach formy prawnej prowadzonej 
działalności gospodarczej, postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym oraz o zmianie 
siedziby spółki, pod rygorem skutków prawnych zamiennie w tym uznanie za doręczoną 
korespondencje wysłaną na ostatni adres podany przez Wykonawcę.  

2. Wykonawca nie może przekazać wierzytelności wynikających z umowy osobą trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

§11 
Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki. 
 

§12 
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§14 
Ewentualne spory mogące wynikać przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy rozstrzygać 
będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego  

 
§15 

Umowa niniejsza spisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze Stron po 
jednym egzemplarzu. 
 
   
     Zamawiający                                                                                     Wykonawca  

 
 


