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Załącznik Nr 9 do SIWZ 
Projekt Umowy  

 

UMOWA Nr …......PWiK/TO/2018 
 

 Zawarta w dniu ……………….. 2018 r. pomiędzy Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o.                             
z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 97-300 Piotrków Trybunalski, działającą na podstawie wpisu 
dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000343051, kapitał zakładowy 10 800 000 PLN opłacony w całości, 
posiadającą 
NIP  771 28 25 611 oraz REGON  100 75 20 56,  
reprezentowaną przez: 
Pana Michała Rżanka  – Prezesa Zarządu, 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  
 
a firmą/spółką 
…......................................................................................................................................................... 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..…………………………….…. działającą na podstawie 
wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego/zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej prowadzonej przez …………………..* pod numerem …………………….…..posiadającą 
NIP ……………………….…..  oraz   REGON ……………………………… 
reprezentowaną przez: 
Pana/Panią …………………………………………………………………………………………… 
zwanym/-ą dalej WYKONAWCĄ, 
 

zawarto umowę w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych w Piotrkowskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o., o następującej treści:  

 

§1 
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów z Zakładu 
Oczyszczalni Ścieków w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Podole 7/9. zaklasyfikowanych kodami: 
      1) 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, 
      2) 19 08 01- skratki, 
      3) 19 08 02- zawartość piaskowników. 
2. Sukcesywny wywóz i zagospodarowanie odpadów w ilości: 
     1) odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe do  14 000 Mg, 
     2) odpadu o kodzie 19 08 01 - skratki 150 Mg, 
     3) odpadu o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników 100 Mg.     
3. Do 31-12-2018 r. Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania odpadów                       
w ramach odzysku lub unieszkodliwienia w ilości: 
     1) odpadu o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe do  7 000 Mg, 
     2) odpadu o kodzie 19 08 01 - skratki 75 Mg, 
     3) odpadu o kodzie 19 08 02 – zawartość  piaskowników 50 Mg.     
4. Pozostałą ilość odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i zagospodarowania                                   
w ramach odzysku lub unieszkodliwienia do dnia 31-12-2019 r. 



2 
 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia do 20% w stosunku do wartości 
zamówienia określonej w ust. 1, a Wykonawca zobowiązuje się wywieźć i zagospodarować 
przedmiot umowy po cenach ustalonych w formularzu oferty.   
6. Zamawiający zastrzega możliwość niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia, i z tego 
tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia finansowe. 
 

§2 

1. Odpady będące przedmiotem zagospodarowania pochodzą z procesów oczyszczania ścieków 
komunalnych w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków dla m. Piotrkowa Trybunalskiego.  
2. Odpady, o których mowa w  §1, gromadzone są w wiacie magazynowej na terenie Zakładu 
Oczyszczalni Ścieków.  
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

1) wyniki badań każdej partii wywożonego odpadu o kodzie 19 08 05, 
2) podstawową  charakterystykę odpadów 19 08 01 i 19 08 02. 

4. Odpad o kodzie 19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, poddawane są badaniom                             
z częstotliwością i w zakresie, zgodnym z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych  (Dz.U. z 2015 r.  poz. 257).  
 

§3 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać: 
1) zezwolenie na prowadzenie zbierania, przetwarzania, odzysku, bądź unieszkodliwiania 
przedmiotowych odpadów, 
2) aktualną decyzję - pozwolenie na transport odpadów z wyszczególnieniem 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych  (kod 19 08 05). 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada decyzji, o której mowa ust. 1 pkt 2), Wykonawca 
powinien dołączyć do oferty decyzję wydaną na podwykonawcę oraz po wyborze oferty 
przedstawić umowę podwykonawczą. 
3.  Zakazuje się stosowania odpadów na terenach o których mowa w art. 96 ust. 12 pkt. 1-14  
ustawy o odpadach.  
 

§4 

1. Wykonawca w przypadku wywozu odpadów do kompostowni zobowiązany jest przedstawić 
umowę z kompostownią na przyjmowanie przedmiotowych odpadów z określoną ilością odpadów 
przeznaczonych do kompostowania, w której integralną częścią jest decyzja kompostowni na 
odzysk metodą R3. 
2. Wykonawca w przypadku wywozu odpadów w celu rekultywacji na składowisko, zobowiązany 
jest przedstawić umowę podpisaną z eksploatatorem składowiska na zastosowanie 
przedmiotowych odpadów do rekultywacji w/w składowiska z określeniem ilości odpadów,                              
w której integralną częścią jest decyzja składowiska na rekultywację. 
3. W przypadku stosowania osadów w gruncie, Wykonawca udokumentuje prawo do władania 
gruntami spełniającymi wymagania ustawy o odpadach (tytuł własności lub wypis z ewidencji 
gruntów i budynków, gdzie figuruje jako władający gruntem) oraz dostarczy pisemną zgodę na 
stosowanie  ustabilizowanych komunalnych przedmiotowych odpadów lub dostarczy zezwolenie 
na przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych. 
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4. W przypadku zagospodarowania osadów metodą odzysku zgodnie z art. 96 ust.1 pkt 2) i pkt 3) 
ustawy o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 21) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania 
(wykonanych na swój koszt) badań gleby oraz dawki osadu. 
5.Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za gospodarowanie przedmiotowymi odpadami. 
Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku odpadów na środki transportowe                                
w miejscu gromadzenia odpadów na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków. 
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości nawierzchni dróg (znajdujących się 
na terenie nieruchomości Zamawiającego oraz publicznych), w trakcie realizacji zadania. 
7.Wykonawca zapewnia, że dysponuje w odpowiedniej ilości środkami transportu i rozładunku, 
przystosowanymi do transportu osadu drogami publicznymi. Osady powinny być wywożone                         
w szczelnych przyczepach, naczepach lub kontenerach. 
8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich związaną z uciążliwością 
transportu osadu, jak i z miejscem zagospodarowania osadu. 
9.Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód, w tym szkód w środowisku 
będących następstwem jego działań, wynikających  z realizacji niniejszej umowy. 
 

§5 

1. Przed przystąpieniem do wywozu odpadów Wykonawca zobowiązany jest: 
1) przedstawić wykaz samochodów i zespołów pojazdów, którymi będzie świadczył usługę                          
z podaniem numerów rejestracyjnych, 

2. Termin wywozu odpadów będzie uzgadniany telefonicznie, z co najmniej 10-dniowym 
wyprzedzeniem. 
3. W przypadkach losowych (np. niekorzystne warunki atmosferyczne, awaria maszyny 
załadowczej Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odwołaniu i zmianie 
ustalonego terminu, zgodnie z §6 ust. 2 umowy.  
4. Sprzęt używany przez Wykonawcę musi być szczelny, tj. nie powodować wycieków                                            
i uniemożliwiać przedostawanie się odpadów poza pojazd. 
5. Każdy pojazd Wykonawcy wywożący odpady z terenu Zakładu Oczyszczalni Ścieków zostanie 
zważony i zaewidencjonowany przez Służby Ochrony Zakładu, potwierdzony przez pracownika 
Ochrony i kierowcę Wykonawcy. 
6. Załadunek odpadów będzie odbywał się  przez Zamawiającego własnym sprzętem w dni robocze 
tj. od poniedziałku do piątku  w godzinach 700 do 1500. Charakterystyka maszyny załadowczej: 
maksymalna wysokość wysypywania – 2,9 m, zasięg wysypywania – 1 m, pojemność łyżki - 2 m3. 
7. Wykonawca w dniach wywozu zobowiązany jest podstawić minimum trzy zespoły pojazdów. 
8. Wykonawca zobowiązany jest  do ważenia na wadze Zamawiającego odebranego osadu w celu 
ustalenia masy wywożonego osadu 
 

§6 

Wykonawca po zakończeniu miesiąca dostarczy Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów. 

 

§7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów, tj. przewozu do miejsc odzysku, 
bądź unieszkodliwiania i poddania odzyskowi lub unieszkodliwianiu, zgodnie z przepisami prawa:  

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz.21),  
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2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 poz. 519), 
3) rozporządzenia Ministra Środowiska z  6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257). 
2. Wykonawca posiada wymagane decyzje i pozwolenia na transport, odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. 
 

§8 

1. Instalacja do odzysku lub unieszkodliwiania odpadu zlokalizowana  jest na terenie 
............................................................................................................................................................ 

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

 

§9 

1. Wykonanie usługi każdorazowo potwierdzone zostanie przez osoby upoważnione przez 
Zamawiającego. 
2. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do potwierdzania wykonania usługi, 
o której mowa w ust. 1 będzie:  

1) ……………………………………………………………..………………….. – tel. ……………………………….. 
3. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

 1) ……………………………………………………………..………………….. – tel. ……………………………….. 
 

§10 

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do 31-12-2019 r. 
 
 

§11 

1. Wartość przedmiotu umowy wynosi  ……………………..…………… zł netto plus obowiązujący 
podatek VAT …..%, w kwocie ……………………zł, co stanowi kwotę ……………… zł brutto (słownie: 
………………). 
2. Należności wynikające z faktur wystawianych przez Wykonawcę płatne będą w terminie 30 dni 
od daty wystawienia faktury wraz z potwierdzoną kartą przekazania odpadów. 
3. Faktura wystawiona będzie raz w miesiącu na podstawie potwierdzonych kart przekazania 
odpadów. 
4. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
5. Faktura powinna być wystawiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dostawy przedmiotu umowy                      
i dostarczona do siedziby Zamawiającego lub przesłana na konto e-mail Zamawiającego 
faktura@pwik.piotrkow.pl. 
6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego o każdej zmianie rachunku, 
na który dokonywana jest wpłata wynagrodzenia, pod rygorem ponoszenia wszelkiej 
odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek zaniechania zawiadomienia. Zmiana w tym 
zakresie nie będzie traktowana jako zmiana niniejszej umowy. 
8. Cena netto przez okres świadczenia usługi nie ulega zmianie. 

mailto:faktura@pwik.piotrkow.pl
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9. Dopuszcza się zmianę umowy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT 
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy. 
10. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie względem Zamawiającego o przekazanie odpadów, ani 
jakiekolwiek roszczenie (w tym roszczenie o wyrównanie wynagrodzenia), jeżeli w okresie 
obowiązywania niniejszej umowy, ilość przekazanych Wykonawcy odpadów, okaże się mniejsza, 
niż określona w  §1. 

§12 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, jeżeli: 
    1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie   
    publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,   
   3) pomimo pisemnych upomnień Wykonawca w sposób rażący nie wywiązuje się z warunków 
 zawartej umowy. 
    4) jeżeli Wykonawca będzie stosował osady niezgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy                           
o odpadach 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania usługi do dnia odstąpienia od umowy. 
3. Wykonawca może rozwiązać umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, jeżeli 
Zamawiający zalega z zapłatą wynagrodzenia  za co najmniej 2 pełne okresy płatności. 
 

§13 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% 
wartości umowy netto, określonej w §11 ust. 1, 
2) za opóźnienia w wykonaniu usługi w wysokości 1% od wartości zamówienia netto 
określonej w §11 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za  
wykonanie przedmiotu umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego,  jeżeli 
wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 
4. Wykonawcy w przypadku opóźnień w zapłacie wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługują 
odsetki ustawowe. 
 

§14 

1. Integralną część umowy stanowią: 
1) Formularz oferty, załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Metody zagospodarowania odpadów, załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

§15 

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie 
uzyskanych  w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy. 
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§16 

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo 
sąd dla Zamawiającego.  

§17 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§18 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,                             
2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Wykonawca                                                                 Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 


