
Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA /wzór /  

 

Zawarta w dniu ....................... w Starachowicach pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. mającym swą siedzibę w Starachowicach, ul. Iglasta 5, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. –  ………… 

Prokurent Spółki –  …………. 

a 

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

................................................................................................................................................ 
 (nazwa wykonawcy i jego podstawowe dane – w tym nr rejestru sądowego, nazwa i siedziba sądu rejestrowego 

 ewentualnie nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, nazwa i siedziba organu rejestrowego, nr NIP i REGON )  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym nr spr. 2/01/2018/SP została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wywozu z terenu Oczyszczalni Ścieków PWiK Sp. z .o.o. /ul. Boczna 42, 27-200 

Starachowice/ odpadów ściekowych tj. skratek wraz z załadunkiem kontenera 

hakowego na środki transportu; 

b) udostępnienia i dostarczenia kontenera hakowego o pojemności min. 30m3 do 

okresowego magazynowania i transportu skratek; 

c) ważenia osadów na wadze zlokalizowanej w Starachowicach przy  ul. Ostrowieckiej 3 

lub ul. Kościelnej 100; 

d) transportu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 

2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. 2016 poz. 

1742), do miejsca przetworzenia; 

e) przetworzenia lub unieszkodliwienia skratek zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519) 

f) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systematycznego i terminowego 

odbioru skratek, ze względu na brak możliwości pozwalających zamawiającemu na 

dłuższe ich magazynowanie. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości 

usługi tzn. równocześnie z odbiorem załadowanego kontenera dostarczy pusty kontener. 

2. Ilość skratek do przetworzenia lub unieszkodliwienia: – 30,00 Mg (+/-20%) 

3. Podana w pkt. 2 ilość skratek jest orientacyjna i może ulec zmianie. W przypadku jej 

zmniejszenia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 



4. Odbiorca odpadów oświadcza, że posiada wszystkie dokumenty formalno – prawne 

związane z przewozem, przyjęciem i gospodarczym wykorzystaniem przedmiotowych 

osadów (kserokopie tych dokumentów stanowią załącznik do umowy). 

5. Po przejęciu odpadów wykonawca zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.), ponosi całkowitą odpowiedzialność 

prawną i finansową za gospodarowanie przejętymi od Zamawiającego osadami. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową a także za zniszczenia własności 

prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem 

związanym z realizacją niniejszego zamówienia. 
 

§2 

Integralną częścią umowy stanowią: 

a) Oferta wykonawcy 

b) Zawiadomienie o wyborze oferty 

c) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

§3 

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia ………………..  

 

§4 

1. Odbiór skratek będzie się odbywał sukcesywnie w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia  

Odbiór zawartości piaskowników będzie się odbywał sukcesywnie w ciągu 5 dni od dnia 

zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia dokonuje Zmawiający telefonicznie lub faksem; 

3. Miejsce przekazania skatek: Oczyszczalnia Ścieków ul. Boczna 42 27-200 Starachowice. 

tel. 041 274 64 45. 

4. Potwierdzeniem przekazania odpadów  będzie „Karta przekazania odpadu” 

 

§5 

1. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia 

przelewem na konto wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 

2. Podstawą sporządzenia faktur będą protokoły sporządzone przez Zamawiającego i 

podpisane przez obie strony umowy, określające ilości odebranych odpadów. 

3. Podstawą ilościowego rozliczenia z realizacji zamówienia będą wydruki z ważenia 

poszczególnych transportów osadów na wadze sam.  

4. Ważenie odpadów odbywać się będzie na wadze samochodowej zlokalizowanej przy ul. 

Kościelnej 100 lub ul. Ostrowieckej 3 w Starachowicach. 

 

§6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonie przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na 1 

tonę osadu w kwocie: 

Netto …………………….zł, podatek VAT …………………………..zł 

brutto…………………….zł. 

Słownie brutto ………………. 



2. Strony ustalają wynagrodzenie za udostępnienie kontenera hakowego w kwocie: 

Netto …………………….zł, podatek VAT …………………………..zł 

brutto…………………….zł. 

Słownie brutto ………………. 

3. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 2 obejmuje udostępnienie kontenera w okresie od 

pozostawienia go u Zmawiającego do dnia odbioru. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto, o której mowa w pkt.1 w trakcie trwania 

umowy jedynie przy zachowaniu pierwotnego stosunku do marży i upustu udzielonego 

zamawiającemu i wyłącznie w przypadku:   

a) zmiany stawki podatku VAT,  

b) zmiany kwot opłat urzędowych stanowiących koszt wykonawcy w niniejszym 

zamówieniu, 

5. Wykonawca udokumentuje i uzasadni zmianę ceny. 

 

§7 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

jeżeli opóźnienie zostało spowodowane przez Wykonawcę; 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2000 zł 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowna z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 2000 zł wynagrodzenia umownego brutto z 

zastrzeżeniem §7. 

4. Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość 

kar umownych. 

 

 

§8 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia oraz bez płacenia kar umownych w szczególności w następujących sytuacjach: 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie 

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

2. Wykonawca rażąco nie przestrzega postanowień umowy. 

3. Wykonawca utraci ważność jednej z decyzji związanych z transportem, odbiorem i 

zagospodarowaniem osadu. 

4. Wykonawca spóźnia się odbiorem osadów a spóźnienie jest dłuższe niż 7 dni licząc od dnia 

ustalonego zgodnie z §4 niniejszej umowy. 

5. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej z potwierdzeniem 

pisemnym złożenia. 

 

§ 9 



Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§10 

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem  

3-miesięcznego terminu wypowiedzenia. 

 

§ 11 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

Gospodarczy w Kielcach. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 13 

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 

 

Zamawiający  Wykonawca 


