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UMOWA  

 

zawarta w dniu ............................................roku w Krzeszowicach pomiędzy: 

 

Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krzeszowicach, 

adres: ul. Krakowska 85, 30-065 Krzeszowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział 

XII Gospodarczy. KRS: 0000135010; Kapitał zakładowy: …………………………….. zł, 

nr BDO 000011550 

NIP:   676-10-15-716 

reprezentowana przez: 

Henryka Skotnicznego – Prezesa Zarządu 

zwaną dalej Zamawiającym, 

 

 a 

 

. 

. 

. 

. 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

Zwanym/zwaną dalej Wykonawcą,  

 

łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami lub oddzielnie Stroną. 

 

 

Niniejsza umowa jest zawierana w wyniku przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie  

przetargu ofertowego, regulowanego wewnętrznymi przepisami Zamawiającego na zadanie pod nazwą: 

„Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych”.  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na 

sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych o kodzie 19 08 05, pochodzących z oczyszczalni ścieków Zamawiającego.  

 

Wykonawca wykona przedmiot umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie, zgodnie ze 

złożoną ofertą. 

 

 

§ 1  

1. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych z oczyszczalni ścieków Zamawiającego. Umowa określa warunki i zasady odbioru 

oraz zagospodarowania odpadów o kodzie 19 08 05, tj. ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych pochodzących od Zamawiającego (zwanych dalej „osadami”). 



2. Aktualny stan i jakość osadów został określony w sprawozdaniu z badań stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy (Załącznik nr 5 do swz). 

 

§ 2 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy odbiór i zagospodarowanie w sposób ciągły w okresie 

obowiązywania umowy osadów z miejsca odbioru zlokalizowanego w Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Krzeszowicach przy ul. Czycza 2 (zwanego dalej „Miejscem Odbioru”), w ilości do 

…….Mg  rocznie wraz z zagospodarowaniem zgodnym z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach( tj. Dz . U. z 2021r. poz. 779, 784, 1648), a także  innymi obowiązującymi 

przepisami prawa w tym zakresie oraz uregulowaniami obowiązującymi u Zamawiającego. Nie 

dopuszcza się odzysku osadów polegającego na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych. 

2. Transport osadów z Miejsca Odbioru do miejsca ich zagospodarowania będzie odbywać się na 

koszt Wykonawcy. Transport osadów odbywać się będzie środkami transportu Wykonawcy 

spełniającym wymogi obowiązujących przepisów prawa dotyczących przewozu odpadów 

mazistych. 

3. Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie w czystości na drogach i terenie, po których 

będzie się poruszał w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania odbioru osadów w sposób najkorzystniejszy 

oraz najmniej uciążliwy dla Zamawiającego. 

5. Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednimi środkami transportu oraz rozładunku, 

przystosowanymi do transportu osadu o ładowności zapewniającej wywóz osadów w 

wyznaczonym terminie. Osady będą wywożone w szczelnych przyczepach, naczepach lub 

kontenerach. Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia osadu w trakcie 

przewozu. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z uciążliwością 

transportu osadu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w 

szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi oraz sanitarno – epidemiologicznymi, 

b) wykonania przedmiotu umowy przy dołożeniu należytej staranności, 

c) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego oraz właściwych służb publicznych w 

przypadku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń wymagających ich interwencji, 

d) poniesienia wszelkich sankcji i kar nałożonych przez podmioty kontrolujące w związku z 

niewłaściwym wykonaniem umowy, czy też nieprzestrzeganiem obowiązujących 

przepisów, 

e) posiadania, przez cały okres trwania umowy, numeru rejestrowego i wpisu do rejestru 

podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi 

odpadami (BDO) w zakresie transportu odpadów oraz prowadzonej działalności odpadowej 

dla odpadu o kodzie 19 08 05, jak również wszelkich ewentualnych decyzji/pozwoleń 

wymaganych na postawie przepisów prawa, 

f) posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez cały 

okres obowiązywania umowy, 

g) stosowania się do obowiązujących u Zamawiającego „Zasad Zatrudniania Firm 

Zewnętrznych na Terenie Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice w Zakresie 

Stosowania Przepisów Bezpieczeństwa o Higieny Pracy, Bezpieczeństwa 

Przeciwpożarowego oraz Ochrony Środowiska”, 

h) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach sytuacji prawnej Wykonawcy 

dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, w tym w szczególności szkód 

w środowisku, będących następstwem jego działań, a wynikłych przy realizacji przedmiotu 

umowy. 

9. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o przekazanie osadów, ani 

jakiekolwiek roszczenia (w tym roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia, bądź wydłużenia 

terminu obowiązywania umowy), jeżeli w okresie obowiązywania umowy, ilość przekazanych 



Wykonawcy osadów, okaże się mniejsza niż wskazana w ust. 1. Ilość wytwarzanych osadów 

nie jest zależna od Zamawiającego. Podana w ust. 1 ilość osadów jest wartością szacunkową. 

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagany prawem wpis do rejestru podmiotów 

wprowadzających  produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (BDO) w 

zakresie transportu oraz zagospodarowanie osadów, będących przedmiotem umowy, jak 

również że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy posiadają 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia wymagane przepisami prawa (w szczególności 

przepisami BHP) oraz będą wyposażone zgodnie z tymi przepisami w odzież ochronną i sprzęt 

ochrony osobistej. 

11. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalności gospodarczą zgodnie z wymogami 

przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 27 

stycznia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2021r., poz. 779, 784, 1648). 

12. W przypadku zmiany decyzji uprawniającej do wykonywania przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązuje się do niezwłocznego przedłożenia Zamawiającemu kopii takiej zmienionej 

decyzji. 

13. Aktualne decyzje warunkujące dopuszczalność wykonania przedmiotu umowy stanowią 

Załącznik Numer: 2 do umowy. 

 

§ 3 

1. Wykonawca będzie odbierał osady partiami w ilości od 150 do 400 Mg, z Miejsca Odbioru, w 

dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 w regularnych odstępach 

czasu, tj. co najmniej jeden raz w miesiącu. Terminy odbioru osadów oraz ich szacunkowe ilości 

Strony będą ustalać każdorazowo, co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem telefonicznie lub 

drogą elektroniczną. Wywóz jednej partii osadów nie będzie trwał dłużej niż 7 dni roboczych. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do załadunku osadu na podstawione przez Wykonawcę środki 

transportu. 

3. Przed przystąpieniem do odbioru osadów Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu 

imienny wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, wykaz środków 

transportu oraz informację o dopuszczalnej masie całkowitej poszczególnych środków 

transportu. 

4. Osady będą ważone przez Wykonawcę na wadze posiadającą aktualną legalizację. Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kwity wagowe, które będą stanowić podstawę ustalenia masy 

wywożonego osadu  

5. Każdorazowy odbiór osadów przez Wykonawcę będzie potwierdzony Kartą Przekazania 

Odpadów. 

6. Karta Przekazania Odpadów będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury. 

7. Wykonawca potwierdzi w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce 

odpadami (BDO) zrealizowanego przyjęcia osadów oraz zakończenia transportu osadów 

niezwłocznie po wykonaniu każdej partii wywozu osadów. 

 

§ 4 

Z chwilą załadunku osadów, Wykonawca staje się ich posiadaczem oraz przejmuje na siebie 

odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

Umowa zostaje zwarta na czas oznaczony: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, 

wynikające ze złożonej oferty Wykonawcy wynosi do kwoty  …………. zł netto, powiększone 

o należny podatek od towarów i usług w wysokości …. %, tj. ………………zł, łącznie brutto  

……………..zł. 



2. Wynagrodzenie za odebranie 1 Mg osadów, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 

……………………. zł netto (słownie: ……………………..), powiększone o należny podatek 

od towarów i usług w wysokości …%, tj. ………………zł, łącznie brutto  ……………..zł. 

3. Ceny podawane w ofercie nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 

4. Wynagrodzenie za daną partię odebranych przez Wykonawcę osadów będzie ustalane oraz 

wypłacane na podstawie Kart Przekazania Odpadów, za rzeczywiście odebraną ilość osadów, 

po cenach wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

5. Rozliczenie za każdą partię odebranych osadów nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury. Forma płatności: przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w treści 

faktury. Termin płatności 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury, uwzględniającej ilość osadów, wynikającą z danych zawartych w Karcie Przekazania 

Odpadów. 

 

§ 7 

1. Zamawiający oświadcza, że przewidywana, najwyższa, szacunkowa ilość osadów, będąca 

przedmiotem niniejszego zamówienia wynosi do 3000 Mg  rocznie. Zamawiający zastrzega 

prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania 

umowy, stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.  

2. W przypadku realizacji ust. 1, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany 

przedmiot umowy, według cen ujętych w ofercie Wykonawcy. 

3. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo, w razie zaistnienia 
takiej potrzeby po stronie Zamawiającego, do zwiększenia przedmiotu zamówienia w 
okresie obowiązywania umowy maksymalnie do 10%  łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w § 6 ust. 1, przy zachowaniu stawki za odebranie 1 Mg osadów wskazanej § 6 
ust. 2. 

 

 

§ 8 

1. Strony ustalają, że kluczowa część przedmiotu umowy, tj. zagospodarowanie osadów wymaga 

osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcy, tj. w 

zakresie odbioru i transportu osadów, pod warunkiem wskazania w złożonej ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierzył powierzyć podwykonawcy, a także pisemnego 

zgłoszenia podwykonawcy oraz zaakceptowania go przez Zamawiającego. Przez umowę o 

podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zawartą pomiędzy Wykonawcą 

a innym podmiotem (podwykonawcą). 

3. Podwykonawcą może zostać jedynie podmiot posiadający wpis do rejestru podmiotów 

wprowadzających  produkty, produkty w opakowaniach i gospodarującymi odpadami (BDO) w 

zakresie transportu odpadu o kodzie 19 08 05. 

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 

sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 

5. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy z 

podwykonawcą, projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany. 

6. Nie dopuszcza się możliwości zawierania umów o dalsze podwykonawstwo. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 

nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy części przedmiotu umowy. 

8. W przypadku realizacji części przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy warunkiem 

wypłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie Zamawiającemu wraz z 

fakturą: 

a) potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii dokumentu 

potwierdzającego zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy za wykonaną 

przez niego część przedmiotu umowy lub przedstawienie Zamawiającemu upoważnienia 

uprawniającego Zamawiającego do zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio na 



rzecz podwykonawcy wraz z dyspozycją przekazania tego wynagrodzenia (wskazując 

dokładnie kwotę oraz numer rachunku bankowego), 

b) protokołu odbioru części przedmiotu umowy wykonanego przez podwykonawcę, 

uwzględniającego zakres realizowanej usługi oraz należne wynagrodzenie – protokół ten 

wymaga podpisów przedstawiciela Wykonawcy i podwykonawcy, potwierdzających 

zawarte w nich ustalenia, 

c) kopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem faktury lub rachunku podwykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za realizacje części 

umowy, którą wykonuje przy pomocy podwykonawcy. Zlecenie wykonania części przedmiotu 

umowy podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za 

wykonanie tej części przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i 

zaniechania podwykonawcy, jak i jego pracowników, jak za własne. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 5% wartości brutto wskazanej w § 6 ust. 1 umowy, w razie niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy 

z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w wysokości 100,00 zł, za opóźnienie w terminie odebrania osadów, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia po uzgodnionym przez Strony telefonicznie lub drogą elektroniczną 

terminie odbioru danej partii osadów. 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążania Wykonawcy w ich łącznym 

wymiarze. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1. 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać zapłaty jedynie 

części wynagrodzenia w zakresie rzeczywiście zrealizowanego przedmiotu umowy. 

2. Umowa może zostać rozwiązana za pisemnym porozumieniem Stron, określającym termin jej 

rozwiązania oraz sposób wzajemnych rozliczeń. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w 

przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z treści umowy 

i nie usunięcia ich skutków w terminie określonym przez Zamawiającego, w tym w 

szczególności w przypadku powtarzających się opóźnień w odbiorze partii osadów lub 

powtarzającego się niewykonania innych obowiązków, o których mowa w treści umowy. 

4. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w ust. 3, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9. 

5. Strony mają prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2 miesięcznego terminu 

wypowiedzenia. 

 

§11 

Cesja wynikających z umowy wierzytelności i praw Wykonawcy oraz potrącenie wierzytelności 

Wykonawcy z wierzytelnościami Zamawiającego lub innych podmiotów, w tym podwykonawców, 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 

§12 

 

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 

dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. 

Dz.U. z 2021 r., poz. 424 ze zmianami)”. 



§13 

1. Mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) Strony zobowiązują się:  

a) w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO – do 

niezwłocznego przekazania osobom zaangażowanym w realizację przedmiotu umowy 

informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO,  

b) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych wynikającego z art. 32 

RODO - do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających bezpieczeństwo danych,  

c) w zakresie zapewnienia uprawnienia do przetwarzania danych zgodnie z art. 28 RODO - 

zawarcia w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy, lecz nie później niż w dacie 

przekazania danych osobowych do przetwarzania w związku z niniejszą umową, umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści uzgodnionej przez Strony.  

2. Wykonawca oświadcza, że:  

a) zapoznał się z klauzulą dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO, 

znajdującą się w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla postępowania w wyniku którego 

zostaje zawarta umowa,  

b) zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z 

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, 

mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,  

c) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 

danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest 

wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,  

d) dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane są przekazywane oraz 

w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r.  

o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1781) i przepisów RODO,  

e) przekazane w związku z realizacją umowy ewentualnie przez Zamawiającego dane 

osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy.  

 

§14 

1. Wszystkie Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

2. Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy rozstrzygać będą 

sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                              WYKONAWCA: 
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