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Nr Sprawy ZGK-ZP-09-1-2021 

załącznik nr 3 do SWZ  
 

PROJEKTOWANE  POSTANOWIENIA  UMOWY 
 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE  

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
 
Niniejsza umowa została zawarta w trybie Ustawy Pzp opublikowanej w  Dzienniku Ustaw  w dniu 24 czerwca 2021 r. Poz. 1129 
tj. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych i regulaminu wewnętrznego  - w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 
nieograniczonego Nr ZGK-ZP-09-2021  pn. Realizacja odbioru i zagospodarowania (poddanie odzyskowi) osadów ściekowych 
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Górze Kalwarii 

 
 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji odbiór i zagospodarowanie (poddanie odzyskowi) 

osadów ściekowych na warunkach określonych w niniejszej umowie. Strony precyzują przy tym, że w 

ramach umowy Wykonawca zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących osadów ściekowych: 

 

1 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05 

2 Skratki kod 19 08 01 

3 Piasek z piaskowników kod 19 08 02 
 

2. Odbiór osadu będzie realizowany w sposób ciągły przez okres obowiązywania umowy, z częstotliwością 

wynikającą z potrzeb Zamawiającego. Zamawiający deklaruje, że pole odkładcze pozwala na gromadzenie 

osadów z nie więcej niż trzydziestu dni. Tym samym minimalna częstotliwość odbioru osadów oczekiwana 

przez Zamawiającego wynosi 1 odbiór na miesiąc (oszacowanym wolumenie 400 Mg osadów). 

3. Wykonawca zapewni własny odbiór i transport osadów, jak również własne kontenery do gromadzenia  

osadów. 

4. Wykonawca  odpowiada za transport i zagospodarowanie osadów zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

 

§ 2 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie wykonania umowy, poza innymi obowiązkami wynikającymi z 

umowy, należy w szczególności: 

1) Odbieranie osadu ściekowego z miejsca zakończenia instalacji transportującej osad bądź z placu 

magazynowania osadu. 

2) Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności: 

a) Ustawy Prawo Ochrony Środowiska 

b) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych 

c) Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorców dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów 

d) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach 

3) W przypadku  rolniczego zagospodarowania osadu metodą R 10 w celach wymienionych w art. 96. Ust. 

1 pkt 1-3 Ustawy o odpadach Wykonawca winien: 

a) Przedstawić Zamawiającemu dokumenty stwierdzające dysponowanie gruntem o powierzchni 

umożliwiającej odzysk osadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

b) Powierzyć wykonanie laboratorium posiadającemu akredytację PCA pobór oraz badanie próbki 

pobieranej gleby, na której osad ma być zastosowany, 

c) Wynik analizy próbki gleby musi spełniać kryteria dopuszczające daną glebę do przeprowadzenia 

na niej odzysku i unieszkodliwienia osadów ściekowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 
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d) Na podstawie wyników badań próbki gleby pobranej z działki rolnej, na której osad ma być 

zastosowany oraz osadu ściekowego Wykonawca określi wielkość dawki osadu jaką można 

zastosować  na danym gruncie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4) Wykonanie kart przekazania odpadu (osadów) 

5) Wykonanie ważenia każdego transportu odbieranego osadu na wadze elektronicznej wskazanej przez 

Zamawiającego. W przypadku usprawiedliwionego braku możliwości zważenia, ilość osadu zostanie 

oszacowana przez Zamawiającego na podstawie stopnia napełnienia kontenera. Koszt wykonania 

ważenia każdorazowo ponosi Wykonawca i został on uwzględniony w cenie usługi. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie realizacji niniejszej umowy zarówno 

wyrządzone środowisku naturalnemu jak również w stosunku do osób trzecich. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem zapewnić wykonanie wszelkich 

zobowiązań wynikających z kontroli WIOŚ, związanych z usunięciem osadu z gruntu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkód w środowisku powstałych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności, obejmujące 

odpowiedzialność za skutki realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz przedstawić kopię tej polisy na 

każde żądanie Zamawiającego. 

6. Zamawiający będzie telefonicznie i  za pomocą e-mail informował Wykonawcę o konieczności odebrania 

osadu i terminach odbioru. 

7. Zamawiający będzie dokonywał badań osadu ściekowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przedstawiając wyniki badań Wykonawcy. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe za realizację przedmiotu umowy: 

1) Komunalne osady ściekowe   -  ………………….. zł/ Mg 

2) Skratki                                    – ……………………… zł/Mg 

3) Piasek z piaskowników          – …………………….. zł/Mg 

2. Strony ustalają, że cena usługi objętej przedmiotem umowy nie może ulec  podwyższeniu w okresie trwania 

umowy, za wyjątkiem przypadku zmiany stawki VAT, wówczas zmiana nastąpi stosownie do zmiany stawki tego 

podatku. Cena jednostkowa obejmuje w sposób zryczałtowany wszelkie koszty związane z wykonaniem odbioru, 

transportu i zagospodarowania osadów. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wolumenu prognozowanej ilości przekazywanego 

osadu ściekowego w granicach -50% przedmiotu zamówienia umowy. 

4. Strony dokonają wszelkich rozliczeń stosownie do rzeczywiście zrealizowanej ilości odebranych osadów i cen 

jednostkowych. Rozliczenia będą dokonywane raz w miesiącu na podstawie kart przekazania osadów. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za dany miesiąc realizacji usługi w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania faktury VAT wystawionej nie wcześniej niż ostatniego dnia danego miesiąca. Warunkiem 

wymagalności należności jest załączenie do faktury kopii kart przekazania odpadu. 

6. Faktury VAT wystawiane dla zamawiającego przez Wykonawcę winny zawierać dane określające szczegółowy 

wykaz ilości odebranego osadu, ceny jednostkowe i wartość łączną. 

7. Strony ustalają, iż za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił bankowi, w którym posiada 

rachunek, dokonanie przelewu na rachunek Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy bez konieczności uprzedzenia o zamiarze odstąpienia od umowy oraz 

bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia, w przypadku gdy: 

a. Wykonawca dopuszcza się opóźnienia w odbiorze przekraczającego 5 dni roboczych w  stosunku do 

dnia odbioru wskazanego przez Zamawiającego 

b. Wykonawca w sposób rażący naruszy obowiązki wynikające z niniejszej umowy, albo co najmniej 

dwukrotnie wykona w sposób niezgodny z umową odbiór osadu, albo dopuści się naruszenia 

przepisów prawa przy zagospodarowaniu odpadów. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 a może nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia  

podstawy do odstąpienia od umowy, a z przyczyn określonych w ust. 1 b każdorazowo nie później niż w terminie 

30 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty  Zamawiającemu kary umownej w wysokości  5000 zł. Zamawiający jest uprawniony 

do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie przekraczającym zastrzeżoną karę umowną. 

4. Strony nie przewidują możliwości rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta, za 

wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej umowie lub wynikających z przepisów prawa, albo na 

skutek orzeczenia sądu w sytuacji określonej w art. 357 kodeksu cywilnego. 

§ 5 

Umowa zostaje zawarta na czas określony- od dnia …………………………do dnia …………………….r. 

 

§ 6 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w 

następujących przypadkach: 

1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

2) zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie 

zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed 

zawarciem umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy 

zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, 

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej; 

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 

4) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie 

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

5) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług bez potrzeby 

zawierania aneksu do niniejszej umowy, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej stawki 

podatku. W przypadku tej zmiany, ulegnie odpowiedniej zmianie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

o której mowa w § 5 ust.  1 w ujęciu brutto, poprzez zastosowanie do jego ustalenia zmienionej stawki 

podatku. 

 

2. Strony zastrzegają, iż Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art.509 K.C.) 

3. Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W 

przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie 

uważane za skuteczne. 

 

§ 7 

1. Strony zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 

wyniknąć z Umowy. 

2. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, których nie udało się rozstrzygnąć 

polubownie będą rozstrzygane przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. Warunkiem 

skutecznego skierowania przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie toku 

postępowania ugodowego określonego w ust. 3-5. Strony zgodnie dopuszczają, iż wymiana korespondencji w 

trakcie postępowania ugodowego może odbywać się pocztą elektroniczną. 

3. Podjęcie negocjacji ugodowych nastąpi na pisemny „Wniosek o pozasądowe rozwiązanie sporu” Wykonawcy, 

w którym zostanie określony, przedmiot sporu, jego wartość, opis zawierający informację dotyczące przedmiotu 

sporu (tj. data zawarcia umowy, przedmiot umowy, warunki płatności, przebieg dotychczasowych rozmów 

polubownych, żądanie Wykonawcy oraz wszelkie informacje i argumenty mające znaczenie dla wypracowania 

między Stronami porozumienia).    

4. Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni roboczych udzieli Wykonawcy odpowiedzi na złożony wniosek, że 

wskazaniem swojego stanowiska i propozycji ugodowych. Z ważnych powodów powyższy termin może być 

przez Zamawiającego wydłużony o kolejne 30 dni robocze.  

5. Akceptacja przez Wykonawcę propozycji ugodowych przedstawionych przez Zamawiającego skutkować 

będzie podpisaniem ugody między stronami. W przypadku braku akceptacji przedstawionych przez 
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Zamawiającego propozycji zostanie sporządzony pisemny protokół, że brak jest możliwości polubownego 

załatwienia sprawy z podaniem przyczyny. Protokół zostanie sporządzony najpóźniej w terminie 14 dni od dnia 

pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o braku akceptacji złożonych propozycji 

ugodowych. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż skierowanie przez Wykonawcę sprawy na drogę postępowania sądowego bez 

wcześniejszego przeprowadzenia obligatoryjnego postępowania polubownego opisanego w ust.3-5 będzie 

traktowane jako przedwczesne wytoczenie powództwa.  

7. Strony zgodnie postanawiają, że Wezwanie do zapłaty wysłane przez Wykonawcę do Zamawiającego nie 

stanowi próby polubownego załatwienia sporu. 

 

§ 8 

 

1.Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego 

jest……………………………………………………………….., tel. (22) …………………………………………………..  

 2.Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

________________________________ 

 - tel.: ________________________________, faks: _____________________, e-mail: _______.  

3.Zmiana postanowień ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej Strony na piśmie. Zmiana taka nie stanowi 

zmian postanowień Umowy.  

§ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ustawy  z 24 czerwca 2021 r. Pzp (tekst jednolity Dz. 

U. z 2021r. poz.1129 z poźn.zm. ). 

 

2. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienie 

Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych 

postanowień Umowy, chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana 

lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w ust. 3 poniżej.  

 

3. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo niewykonalne, 

Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy w sposób oddający w sposób 

możliwie najwierniejszy zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało za nieważne albo 

niewykonalne. 

 

http://www.zgkgk.pl/
mailto:zgk@post.pl

