
Projekt umowy 
Nie wypełniać 

Umowa Nr ….. /NR/2017 
zawarta w dniu ………–2017r. 

 
pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, 84 – 300 
Lębork, ul. Pionierów 2, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w 
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze 
Przedsiębiorców, pod numerem KRS: 0000092716, wysokość kapitału zakładowego 
20.635.800,00zł, REGON 770548026, NIP 8410005188, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Piotra Boniaszczuka – Dyrektor, Zarząd Spółki jednoosobowy, 
a  
firmą………………………………………………………….……………...…… 
zarejestrowaną……………...…………………………………………………….. 
NIP…………………………………. REGON………………………., zwanym w umowie 
Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………… 

 
 
 
 

§ 1 
Podstawą zawarcia umowy jest zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 
…………………… r. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych  
z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie województwa pomorskiego”, zgodnie 
ze złożoną ofertą. 

2. Osady ściekowe z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku będą wykorzystane do uprawy 
roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 257). 

3. Szacowana ilość osadów ściekowych – odpadów o kodzie 19 08 05, przeznaczonych do 
odbioru i zagospodarowania, wynosi min. 1.500,0 Mg, zaś max. 2.500,0 Mg. 

4. Zamawiający oświadcza, że osad ściekowy spełnia warunki określone w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 257). 

 
 

§ 3 
Termin wykonania umowy: do dnia 29.04.2017 r. 

 
§ 4 

1. Zamawiający wykona niezwłocznie badania gruntów w akredytowanym laboratorium  
i przekaże Wykonawcy informację o dawce osadów do zagospodarowania na 1 hektar 
areału, ustalonej przez akredytowane laboratorium. 



2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu pisemne oświadczenie o przyjęciu informacji  
|o dawkach osadów ściekowych, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie ma być również 
podpisane przez właściciela gruntów. Wykonawca przekaże oświadczenie 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania „Protokołu rozpoczęcia”, o którym mowa 
w § 6 ust.1. 

3. Nie przekazanie Zamawiającemu oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest 
jednoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

Zamawiający zawiadomi PIOŚ w Gdańsku, Delegatura w Słupsku, o miejscu i terminie 
zagospodarowania osadów ściekowych. 
 

§ 6 
1. Rozpoczęcie wywozu osadów nastąpi po sporządzeniu przez Strony „Protokołu 

rozpoczęcia” wywozu osadów, w którym zostanie ustalony w szczególności termin 
rozpoczęcia, określenie pojazdów i sprzętu oraz narzędzi, z podaniem nr rejestracyjnych, 
marki, nazwy itp. 

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o terminie przystąpienia do 
sporządzenia „Protokołu rozpoczęcia”, na co najmniej 3 dni robocze przed jego 
sporządzeniem. 

3. Wywóz nagromadzonej partii osadów nastąpi z wyłączeniem: 
1) niedziel i świąt, 
2) ulewnych opadów deszczu. 

4. Załadunek osadów obciąża Wykonawcę. 
 

§ 7 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niżej wymienionymi pojazdami i sprzętem: 

1) ciągnikiem siodłowym z naczepą typu „wanna” o ładowności ok. 40 ton DMC (min. 2 
szt.), 

2) ładowarką teleskopową do załadunku osadów na terenie oczyszczalni ścieków, 
3) ładowarką teleskopową do załadunku osadów na rozrzutnik na polu, 
4) rozrzutnikiem do rozprowadzenia osadów na polu, 
5) sprzętem specjalistycznym do wymieszania osadów z glebą. 

2. Wykonawca oświadcza, że pojazdy i sprzęt, o którym mowa w ust. 1 są sprawne 
technicznie, a naczepy typu „wanna” szczelne i uniemożliwiające wyciekanie osadu.  

3. Pojazdy i sprzęt, przed wyjazdem z oczyszczalni ścieków, mają być czyste, bez 
pozostałości osadów na ogumieniu i burtach zewnętrznych, a naczepy typu „wanna” 
zostaną nakryte plandeką podczas transportu. 

4. Zamawiający udostępni Wykonawcy stanowisko do mycia pojazdów. 
5. Kierowca samochodu, każdorazowo przed wyjazdem z oczyszczalni ścieków, dokonuje 

wpisu w „ewidencji kursów” znajdujący się w dyspozytorni oczyszczalni, potwierdzony 
przez pracownika Zamawiającego. 

6. Przy transporcie osadów Wykonawca odpowiada za zachowanie czystości. W przypadku 
wysypania osadów na drodze, Wykonawca ma obowiązek natychmiast usunąć 
zabrudzenie i niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu Zamawiającego. 

 
§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. zagospodarowania osadów ściekowych zgodnie z: 

1) ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z póź. zm), 



2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257), 

3) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r.,  
poz. 1973), 

2. równomiernego rozprowadzenia osadów rozrzutnikiem na powierzchni gruntu, 
3. wymieszania osadów z glebą przy użyciu sprzętu specjalistycznego, od momentu 

wyładunku osadów z rozrzutnika do wymieszania z glebą. Okres „zalegania” osadów na 
powierzchni gleby nie może być dłuższy niż 24 h. 

 
§ 9 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się szacunkowe wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości ............................... zł netto  (słownie: .............................) + podatek VAT. 

2. Cena jednostkowa za odbiór i zagospodarowanie 1 Mg osadów wynosi 
............................... zł netto  (słownie: .............................) + podatek VAT. 

3. Cena jednostkowa zawiera koszt załadunku osadów. 
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy wyliczone będzie jako iloczyn szacowanej ilości 

odebranego osadu (Mg) i jego ceny jednostkowej brutto. 
5. Szacowana ilość odebranego osadu (Mg) zostanie określona jako suma iloczynów kursów 

poszczególnych pojazdów, wynikających z „ewidencji kursów”, o których mowa w § 7 
ust. 5 umowy i średniej arytmetycznej. 

6. Średnia arytmetyczna zostanie wyliczona jako suma wagi zważonych pojazdów  
i podzielona przez liczbę zważonych pojazdów. Waga każdego pojazdu zostanie 
pomniejszona o jego masę, która zostanie określona przed przystąpieniem do wywozu 
osadu. 

7. Zamawiający dokona losowo ważenia pojazdów z osadem, jednak nie mniej niż 15 
kursów. 

8. Ważenie pojazdu odbywać się będzie w Punkcie Skupu Surowców Wtórnych Jadwiga 
Bandzmer i Radosław Bandzmer s.c. w Lęborku przy ul. Pionierów 13, co zostanie 
potwierdzone „dowodem ważenia”. 

9. Koszt ważenia pojazdów obciąża Zamawiającego. 
10. Podstawą wystawienia faktury jest „Protokół zakończenia” wywozu osadów. Po 

podpisaniu przez Strony „Protokół zakończenia” Zamawiający wystawi i przekaże 
Wykonawcy „Karty przekazania odpadów”.  

11. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie uregulowana przelewem z konta 
Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania faktury lub terminie określonym na fakturze.  

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień wypływu środków z rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Do stałych kontaktów w zakresie wykonania niniejszej umowy oraz ustalenia ilości 
przekazanego osadu wyznacza się: 
1) ze strony Zamawiającego  -  ………………………… 
2) ze strony Wykonawcy       -  ………………………… 

2. Zgodnie z art. 208 Kodeksu pracy Zamawiający wyznacza do pełnienia funkcji 
koordynatora w zakresie bhp, Biuro Usług Specjalistycznych BHP – Mariola Dzianach, 
ul. Gliniana 20, Mosty, 84-300 Lębork. 



3. Postanowienia Stron dotyczące koordynacji w zakresie bhp, zawarte zostaną w „Protokóle 
uzgodnień” sporządzonym i podpisanym przez Strony w terminie nie późniejszym niż 
rozpoczęcie umowy. 

4. Wykonawca udostępni koordynatorowi, o którym mowa w ust. 2, w szczególności 
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie 
pracowników, wykonujących czynności w zakresie przedmiotu umowy.  

 
§ 11 

Strony ustalają odpowiedzialność finansową w formie kar umownych: 
1. Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki. 
2. Za nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 
00/100). 

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25.000 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

4. Jeżeli od umowy odstąpi Zamawiający z przyczyn zależnych od Wykonawcy, wówczas 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25.000 zł (słownie: 
dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

 
§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
o odpadach i Kodeksu cywilnego. 

 
§ 13  

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 
 

§ 14 
1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w przypadku, gdy Wykonawca mimo 

pisemnego upomnienia, narusza postanowienia umowy.  
2. Za pisemne upomnienie uznaje się wysłanie pisma na adres Wykonawcy, za 

potwierdzeniem odbioru. 
 

§ 15 
Spory pomiędzy Stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będzie 
rozstrzygał właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny. 

 
§ 16  

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 3 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


