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WZÓR UMOWY 5/U/2016 
 

 
zawarta w dniu ………………………r. w Mikołowie 
pomiędzy: 
 
Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, wpisaną do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000149836; kapitał zakładowy: 87.073.000,00 (słownie: osiemdziesiąt 

siedem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),NIP: 635-10-06-267, REGON: 

272754320, reprezentowaną przez:  

Prezesa Zarządu - Justynę Hildebrandt 

zwanym dalej Zamawiającym  

                                                                              a 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 
 

§1 
 
Przedmiot umowy: 
1. ,,Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05; 

piasku z piaskownika o kodzie 19 08 02; skratek o kodzie 19 08 01, z terenu Oczyszczalni Ścieków 
CENTRUM w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 50”, w ilościach szacunkowych: 

osady ściekowe 4500 Mg/rok 
piasek z piaskownika 150 Mg/rok 
skratki  270 Mg/rok 

zwanych dalej łącznie „odpadami”. 
2. Charakterystyka osadów została przedstawiona w załączniku B do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  
3. Zamawiający zaznacza, że dane przedstawiona w załączniku B, o którym mowa w ust. 2  

charakteryzują się zmiennością. Zamawiający zobowiązuje się aktualizować badania osadów co 
cztery miesiące. 

4. Podane ilości  odpadów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
      dostarczenia mniejszej ilości, bez prawa wynagrodzenia ani odszkodowania na rzecz Wykonawcy.   

 
§ 2 

1. Przez zawarcie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego usługę 
określoną w §1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013r. poz. 21 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą o odpadach” oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również zgodnie z postanowieniami 
umowy i  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Osady mogą być zagospodarowane w procesie:   
a. do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych 

do spożycia i produkcji pasz zgodnie z zał. Nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
lipca 2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 z 
późniejszymi zmianami) lub/i  

b. odzysku lub unieszkodliwiania, zgodnie z posiadanym przez Wykonawcę pozwoleniem na 
prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania osadów ściekowych o kodzie 19 08 05. 

3. Odzysk osadów, o którym mowa w pkt 2a), winien odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 13.07.2010r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 
2010 nr 137 poz. 924 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Ustawą o odpadach. 

4. W przypadku wykorzystania osadów do celów, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy 
o odpadach Wykonawca będzie przesyłał Zamawiającemu wraz z kartą przekazania osadów 
miesięczne zestawienia mówiące o ilości, miejscu, powierzchni gleby, na której planuje 
zagospodarowanie osadów. 
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5. W przypadku innego sposobu zagospodarowania osadów niż odzysk komunalnych osadów 
ściekowych określony w art. 96 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o odpadach, Wykonawca prześle 
Zamawiającemu miesięczne zestawienia mówiące o ilości odebranych osadów w celu ich 
dalszego zagospodarowania. 
 

§3 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie wywoził odpady z oczyszczalni Zamawiającego 6 dni w 

tygodniu, w godzinach od 6.00 do 22.00, po uprzednim telefonicznym lub faksowym zgłoszeniu 
przez Zamawiającego, sukcesywnie, w sposób zapewniający ciągłość pracy oczyszczalni. Ustala 
się maksymalny czas na przystąpienie przez Wykonawcę do wywiezienia i zagospodarowania 
odpadów z terenu oczyszczalni Zamawiającego, po zgłoszeniu konieczności odbioru przez 
Wykonawcę odpadów z terenu oczyszczalni ścieków Zamawiającego, na 4 godziny od chwili 
zgłoszenia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości przyjmowania telefonicznych lub 
faksowych zgłoszeń konieczności odbioru odpadów z terenu oczyszczalni ścieków 
Zamawiającego we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6:00 do 22:00 pod wskazanymi przez 
siebie numerami telefonów lub faksów.  

3. Wykonawca winien zapewnić odbiór osadu z podajnika osadu prasy filtracyjnej również  
w niedzielę, poprzez podstawienie kontenerów umożliwiających odbiór osadu. Napełnione 
kontenery muszą być na bieżąco wymieniane na puste przez Wykonawcę.  

4. Za właściwy załadunek, transport, oraz usługę zagospodarowania odpadów, odpowiedzialny jest 
Wykonawca. 

5. Warunki odbioru i zagospodarowania odpadów muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach. 

6. Odpowiedzialność Zamawiającego w zakresie załadunku osadów kończy się na wylocie 
przenośnika będącego własnością Zamawiającego, usytuowanego 2,5 m nad ziemią. 

 
§4 

1. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy podwykonawców) realizujący 
usługę na terenie oczyszczalni Zamawiającego są przeszkoleni w zakresie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wymaganym do realizacji powierzonych im zadań i 
czynności. 

2. Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy (w tym pracownicy podwykonawców) realizujący 
usługę na terenie oczyszczalni posiadają wiedzę, stosowne kompetencje i umiejętności oraz 
wymagane uprawnienia, konieczne do realizacji powierzonych im zadań i czynności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć listę pracowników (w tym również pracowników 
podwykonawcy) wyznaczonych do realizacji czynności na terenie oczyszczalni w zakresie 
wymaganym dla realizacji usługi, Niniejszy dokument Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
osobie wskazanej w §14 ust. 6a) umowy, przed rozpoczęciem wykonywania usługi.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowanego dokumentu, o którym mowa w 
ust. 3, w przypadku skierowania innych pracowników do wykonywania usługi na terenie 
oczyszczalni po dniu jej rozpoczęcia realizacji umowy.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w każdym momencie realizacji umowy, w dokumenty 
wymienione w wykazie określonym w ust. 3.  

6. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie trwania umowy zapewni Zamawiającemu bezpłatny 
dostęp do sprawnego i działającego prawidłowo systemu lokalizacji GPS pojazdów realizujących 
wywóz i zagospodarowanie odpadów.     

 
§5 

Podwykonawstwo 
1. Powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy jest dopuszczalne wyłącznie 

pod warunkiem posiadania przez Podwykonawcę właściwych zezwoleń na transport, 
zagospodarowanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, w tym komunalnych osadów 
ściekowych o kodzie 19 08 05. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub 
zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu 
kopię  decyzji/pozwoleń Podwykonawcy na zakres usług, co do których decyzje/zezwolenia są 
konieczne na postawie właściwych przepisów. 
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4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji zawarte umowy / projekt 
umów z podwykonawcami przed ich zawarciem, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania usług określonych w projekcie umowy. 

5. W sytuacji, gdy z przedstawionych dokumentów, o których mowa w ust. 4 wynika, iż 
Podwykonawca nie posiada wymaganych prawem uprawnień do wykonywania usługi, o których 
mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w 
sytuacji, w której Wykonawca zawrze umowę z Podwykonawcą. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie z należnego mu wynagrodzenia, ustalonego w § 9 
niniejszej umowy, wynagrodzenia podwykonawcy, wymagalnego i należnego na podstawie 
umowy zaakceptowanej przez Zamawiającego (między Wykonawcą a Podwykonawcą), jeżeli 
Podwykonawca zwróci się o zapłatę za prawidłowo wykonane usługi bezpośrednio do 
Zamawiającego, a Zamawiający uzyska potwierdzenie braku uregulowania przedmiotowych 
należności przez Wykonawcę. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega wówczas 
pomniejszeniu o kwotę wynagrodzenia zapłaconego przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy. 

 
§ 6 

Obowi ązki Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska  
1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego. 
2. Wyznaczenie miejsc ulokowania kontenerów na odpady, wyznaczony przedstawiciel Wykonawcy 

uzgodni z pracownikiem wyznaczonym ze strony Zamawiającego. 
3. Wykonawca odpowiada za użycie stosownych kontenerów do gromadzenia i wywozu 

wytworzonych odpadów. 
 

§ 7 
Obowi ązki Wykonawcy w zakresie zagospodarowania odpadów  
1. W warunkach określonych w art. 96 ust. 12. pkt. 5 Ustawy o odpadach Wykonawca może 

zagospodarować osady w innym procesie odzysku/unieszkodliwiania, w zakresie posiadanego 
pozwolenia na prowadzenie działalności.  

2. W czasie warunków, określonych w art. art. 96 ust. 12 pkt. 5 Ustawy o odpadach, Wykonawca 
zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych z bieżącej produkcji inną, zgodną z 
prawem metodą odzysku lub unieszkodliwiania w zakresie posiadanego pozwolenia na 
prowadzenie działalności lub korzystając z usług Podwykonawców, na warunkach określonych w 
niniejszej umowie. 

3. W pozostałych przypadkach obiektywnie uniemożliwiających po stronie Wykonawcy odzysk 
komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2-3 ustawy o odpadach, 
Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania osadów ściekowych z bieżącej produkcji 
inną, zgodną z prawem metodą odzysku lub unieszkodliwiania, w zakresie posiadanego 
pozwolenia na prowadzenie działalności lub korzystając z usług Podwykonawców, na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. Zamawiający nie dopuszcza w tych przypadkach czasowego 
gromadzenia osadu ściekowego na poletkach.   

4. W przypadku stosowania osadów zgodnie z § 2 ust. 2 pkt a umowy, Wykonawca przed 
zastosowaniem osadów na danym gruncie:  
a) powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej, faksem lub e-mailem, co najmniej na 10 dni 

przed skierowaniem osadów do nawożenia konkretnej gleby, o lokalizacji gruntów, na których 
zamierza stosować komunalne osady ściekowe, ze wskazaniem danych określonych w 
przepisie art. 96 ust. 9 ustawy o odpadach, celem umożliwienia Zamawiającemu wykonania 
obowiązku określonego w art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach, 

b) przedłoży Zamawiającemu pisemną informację, w której wskaże tytuł prawny do władania 
gruntem oraz jego położenie (miejscowość) oraz numer i powierzchnię działki,  

c) po ustaleniu we właściwym urzędzie przedłoży Zamawiającemu pisemne potwierdzenie, że 
wskazane grunty nie są położone na terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody, 
na terenie objętym pozostałymi formami ochrony przyrody oraz na obszarach ochronnych 
zbiorników śródlądowych, 

d) przedłoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że na wskazanych gruntach w ubiegłych 
latach nie były stosowane komunalne osady ściekowe w dawce, która uniemożliwia lub 
ogranicza dalsze stosowanie osadów na tych gruntach. 

5. W przypadku wykorzystania osadów do celów, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt.2 i 3 Ustawy 
o odpadach wraz z protokołem wywozu osadów oraz kartą przekazania osadów Wykonawca 
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prześle Zamawiającemu miesięczne zestawienia mówiące o ilości, miejscu, powierzchni gleby, 
na której zagospodarowano osady. 

6. W przypadku innego sposobu zagospodarowania osadów niż odzysk komunalnych osadów 
ściekowych określony w art. 96 ust. 1 pkt.2 i 3 Ustawy o odpadach, Wykonawca prześle 
Zamawiającemu miesięczne zestawienia mówiące o ilości odebranych osadów w celu ich 
dalszego zagospodarowania. 
 
 

§ 8 
Badania gruntów  
a. Przed stosowaniem osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o odpadach 

przedstawiciel Zamawiającego oraz Wykonawcy dokonają wspólnego poboru próbek gruntu, na 
którym stosowane będą komunalne osady ściekowe, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 
13.07.2010r (Dz.U. 2010 nr 137 poz. 924 z późniejszymi zmianami). 

b. Z poboru próbek gruntu zostanie sporządzony protokół podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

c. Przedstawiciel Wykonawcy dostarczy pobrane próbki gruntu do akredytowanego laboratorium. 
d. Koszty wykonanych badań zostaną pokryte przez Wykonawcę. 
e. W każdym sprawozdaniu z badań gruntu w rubryce „Zleceniodawca” muszą być wpisane nazwa i 

adres Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia sprawozdań z badań 
gruntów, które nie spełniają tego warunku.  

f. Przed zastosowaniem osadów na wskazanych gruntach, przedstawiciele Zamawiającego i 
Wykonawcy dokonają wspólnie oględzin danej działki, pod kątem spełnienia wymagań określonych 
w art. 96 pkt. 12 Ustawy o odpadach. 

g. Po przeprowadzonych oględzinach gruntów Strony wspólnie podejmują decyzję w przedmiocie 
dopuszczalności stosowania komunalnych osadów ściekowych na danym gruncie oraz ustalenia 
dawek osadu do stosowanie na danym gruncie i informowania o tym dysponentów gruntu.  

h. Warunkiem rozpoczęcia aplikacji osadów ściekowych na danym gruncie jest przekazanie 
Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w §7 ust. 4 lit. a) - d); spełnienie wymagań jakości 
gleby potwierdzonej sprawozdaniem z badań gruntu, o którym mowa w §7 ust. 4 lit. c oraz 
dopuszczenie przez Strony do stosownie osadów na danym gruncie.  

 
§9 

 
Wynagrodzenie: 
1. Strony zgodnie postanawiają, że maksymalne, łączne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu 

realizacji przedmiotowej umowy, przy założeniu postanowień umownych w zakresie dotyczącym 
szacunkowych ilości odpadów do wywozu i zagospodarowania, określonych w §1 pkt 1 i 2 
niniejszej umowy, wynosi: ……… zł netto + podatek VAT w wysokości: …….. zł, co stanowi kwotę 
……… zł brutto (słownie: ……………………) w tym: 

Wywóz i zagospodarowanie osadów w szacunkowej ilości 4500 Mg, w wysokości: ………… zł netto + 
podatek VAT w wysokości: ………… zł, co stanowi kwotę ………… zł brutto. 
Wywóz i zagospodarowanie piasków w szacunkowej ilości 150 Mg , w wysokości: ………… zł netto + 
podatek VAT w wysokości: ………. zł, co stanowi kwotę ……… zł brutto. 
Wywóz i zagospodarowanie skratek w szacunkowej ilości 270 Mg , w wysokości: ……….. zł netto + 
podatek VAT w wysokości: ……… zł, co stanowi kwotę ………….. zł brutto. 
2. Cenę jednostkową netto za wywóz i zagospodarowanie osadu strony ustalają w wysokości …… zł 

netto/1Mg osadu +  podatek VAT (……. zł/1Mg), co daje kwotę brutto w wysokości …….  zł/1Mg 
osadu  

3. Cenę jednostkową netto za wywóz i zagospodarowanie piasku strony ustalają w wysokości ……. 
zł netto/1Mg piasku +  podatek VAT (……….. zł/1Mg), co daje kwotę brutto w wysokości ….  
zł/1Mg piasku. 

4. Cenę jednostkową netto za wywóz i zagospodarowanie skratek strony ustalają w wysokości 
……… zł netto/1Mg skratek +  podatek VAT (…… zł/1Mg), co daje kwotę brutto w wysokości 
……… zł/1Mg skratek. 

5. Ceny jednostkowe podane w § 9 ust. 2, 3 i 4 są stałe i niezmienne przez cały okres 
obowiązywania przedmiotowej umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie obowiązywania 
umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w 
nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.   
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6. Wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1-4 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
całości przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w całym okresie realizacji umowy. 

7. Podstawę rozliczeń pomiędzy Stronami stanowi ewidencja ilości wywiezionych odpadów – 
prowadzona przez Kierownika Oczyszczalni Ścieków lub osobę przez niego upoważnioną, 
potwierdzona przez upoważnionego pracownika Wykonawcy - protokół odbioru odpadu oraz karta 
przekazania odpadu. Karty przekazania odpadu sporządza się zgodnie z obowiązującym wzorem 
określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). 

8. Rozliczenie ilości wywiezionego i zagospodarowanego odpadu dokonane będzie na podstawie ilości 
odpadów w kontenerach, mierzonej w m3. 

9. Do rozliczeń przyjmuje się,  że 1m3 osadu = 1 Mg osadu, 1 m3 piasku = 1 Mg piasku, 1m3 skratek = 0,7 
Mg skratek. 

10. Dane określone w ust. 9 podlegają weryfikacji przez Zamawiającego w dowolnym czasie i na każdym 
etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania każdorazowego 
ważenia odpadów i ustalenia innego przelicznika 1m3 każdego z rodzajów odpadów, wskazanych w 
ust.9, w następstwie dokonanego ważenia odpadów. 

11. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i doręczane Zamawiającemu w 
okresach miesięcznych, z dołu, do dnia 5 każdego kolejnego miesiąca, za dany miesiąc świadczenia 
usług. 

12. W razie rozwiązania umowy z winy Zamawiającego w trakcie jej realizacji, wysokość 
wynagrodzenia za wykonaną przez Wykonawcę do dnia rozwiązania umowy usługę strony ustalą 
na podstawie faktycznej ilości wywiezionych odpadów.  

13. Zmniejszenie przez Zamawiającego faktycznej ilości odpadów przeznaczonych do wywozu 
i zagospodarowania, w stosunku do przewidywanych ilości odpadów wskazanych w §1 pkt 1, nie 
stanowi podstawy do dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę w stosunku do 
Zamawiającego, w szczególności jakichkolwiek roszczeń o zapłatę wynagrodzenia 
uzupełniającego lub odszkodowania. 

14. Brak zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy do wywiezienia i zagospodarowania w okresie 
trwania umowy całkowitej wielkości szacunkowych ilości odpadów wskazanych w § 1 ust. 1 
umowy, nie uprawnia Wykonawcy do kierowania w stosunku do Zamawiającego jakichkolwiek 
roszczeń, w tym roszczeń finansowych i odszkodowawczych. 
 

§ 10 
Termin wykonania: 
1. Umowa została zawarta na okres od 01.06.2016r. do 31.05.2017r.   
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem złożonym 

drugiej stronie na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego realizacji przedmiotu umowy 
 

§ 11 
Warunki i forma zapłaty: 
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez Wykonawcę, na koniec każdego miesiąca realizacji umowy, z terminem płatności 30 dni od 
daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. 

2. Podstawę dla wystawienia faktury VAT stanowi obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół 
miesięczny odbioru usługi, sporządzony w oparciu o zweryfikowane dokumenty, o których mowa 
w § 9 ust. 7. 

3. Brak protokołu odbioru usługi, o którym mowa w ust.2, nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia 
faktury VAT, a jeżeli nawet taka faktura zostanie wystawiona, nie rodzi ona żadnych skutków 
faktycznych ani prawnych. 

4. Zapłata faktur nastąpi przelewem, na konto podane na fakturze.  
5. Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
6. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy, w tym odszkodowawcze i odsetkowe, nie 

mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 k.c. bez uprzedniej, pisemnej 
zgody Zamawiającego.    

 
§ 12 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 200.000,00 zł, w 
formie ………………..  
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone 
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na 
rachunek Wykonawcy, po upływie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonane, do wysokości 50.000,00 zł, która to kwota zabezpieczenia 
zostanie zatrzymana przez Zamawiającego na okres trwania rękojmi za wady, który wynosi 3 lata. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna, zostanie 
ustanowione przez Wykonawcę, na cały okres trwania umowy, a w zakresie do wysokości 
150.000,00 zł na okres trwania rękojmi za wady, który wynosi 3 lata. 

 
§ 13 

Kary umowne: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek 

ze Stron, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, na każdym etapie realizacji 
umowy - w wysokości 10% maksymalnego łącznego wynagrodzenia umownego, ustalonego w § 9 
ust. 1 umowy. 

2. W przypadku opóźnienia w wywiezieniu i zagospodarowaniu odpadów, w stosunku do terminu 
określonego w § 3 ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
ceny brutto za wywóz 1 Mg odpadu określonej w § 9 ust. 2-4 pomnożonej przez ilość osadów nie 
wywiezionych pomimo zgłoszenia, licząc za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych określonych w ust. 1 i 
2 niniejszego paragrafu z wynagrodzeniem umownym należnym Wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy.    

4. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie zastrzeżone kary umowne, 
strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

5. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w pełnym 
zakresie, z tytułu prawidłowego, zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wywozu i 
zagospodarowania odpadów objętych niniejszą umową w tym komunalnych osadów ściekowych. 

 
§ 14 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia bieżącego nadzoru nad prawidłowym wykonaniem umowy 
Kierownika Oczyszczalni Ścieków CENTRUM W Mikołowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli postanowień umowy oraz 
przestrzegania przez Wykonawcę przepisów w zakresie ochrony środowiska. Z kontroli 
Zamawiający każdorazowo sporządzi protokół. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień umowy lub przepisów ochrony środowiska, 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszystkich stwierdzonych naruszeń.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia Wykonawcy z ostatnim dniem każdego miesiąca, 
karty przekazania osadów za dany miesiąc. 

5. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany miesiąc będzie stanowił 
protokół odbioru odpadów w danym miesiącu podpisany przez upoważnionego przedstawiciela 
Zamawiającego. Protokół ten będzie wystawiany w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, w 
szczególności o dokumenty określone w § 9 ust.7 umowy.  

6. Strony ustalają numery telefonów i adresy e-mail do wzajemnych kontaktów 
a)    dla Zamawiającego: Pani Jadwiga Koźluk – Tel (32) 32 38 153 e-mail: 
jadwiga.koźluk@zim.com.pl 
b)    dla Wykonawcy: …………………. Tel ……………….. e-mail ……………………….. 

 
§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  od umowy: 
a) w razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższej okoliczności, 

b) Wykonawca nie rozpoczął lub pomimo rozpoczęcia nie prowadzi w sposób należyty realizacji 
przedmiotu umowy, mimo upływu terminu umownego i uprzedniego wezwania Wykonawcy 
pismem przez Zamawiającego do wykonania umowy, 

c) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej 
umowy lub obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z  ustawą o odpadach. 
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn wskazanych w ust.1 pkt b,c 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 13 ust.1. 
Naliczone uprzednio do momentu odstąpienia kary umowne za opóźnienie w wykonaniu umowy 
pozostają w mocy. 

 
§ 16 

Inne obowi ązki stron: 
1. Zmiana warunków zawartej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory jakie mogą powstać w związku z wykonaniem umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o odpadach wraz z  przepisami wykonawczymi. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów w zakresie załadunku, wywozu 

i zagospodarowania osadów  ściekowych, zgodnie z  ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. 
U. z 2013r. poz. 21).  

5. Należności i zobowiązania wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem zbycia na 
rzecz osób trzecich. 

6. Załączniki do umowy stanowią jej integralna część. 
 

§ 17 
Postanowienia ko ńcowe: 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca.   
 
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJ ĄCY: 


