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U M O W A nr …./U/DT/….. 
 
zawarta w Nowym Targu dnia ……….. pomiędzy  
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu  
przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000172849, kapitał zakładowy: 108 867 000,00 zł - opłacony w całości,  
NIP: 735-25-32-366, REGON: 492916321,  
reprezentowaną przez: 
Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym 
a 
……….…………………………………………………….., NIP: .............................., Regon: ..........................,  
reprezentowaną przez 
.................................…..  – ………………………………………… 
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr ….. w dniu…….  
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest przyjęcie i przetwarzanie przez Wykonawcę ustabilizowanych komunalnych 
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik  
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów  
(Dz.U. z 2014 roku, poz. 1923), zwanych w dalszej części osadami, z oczyszczalni ścieków będących  
w eksploatacji Zamawiającego. 

2. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę przetwarzania (unieszkodliwianie i/lub 
odzysk) osadów powstających w oczyszczalniach ścieków eksploatowanych przez Zamawiającego  
w szacunkowej ilości 2992 Mg.  

3. Szacunkowa miesięczna ilość osadów przewidziana do przetworzenia z podziałem na oczyszczalnie: 
 

Lokalizacja – oczyszczalnia ścieków Szacunkowa ilość osadu 
 [Mg / m-c] 

Czarny Dunajec  
ul. Kantora 136a, 34-470 Czarny Dunajec 

80 

Maniowy  
ul. Ks. Antoniego Siudy, 34-436 Maniowy 

30 

Niedzica  
os. Polana Sosny 2, 34-441 Niedzica 

45 

Trute  
Trute, 34-404 Klikuszowa 

15 

Szczawnica  
ul. Główna 260, 34-460 Szczawnica 

75 

Krościenko nad Dunajcem ul. Sobieskiego, 
34-450 Krościenko n.D 

30 

Łopuszna  
ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna 

75 

Frydman  
ul. Kościelna 29, 34-435 Frydman 

2 
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4. Ilości podane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu mają charakter orientacyjny, a faktyczna ilość osadów  
do odbioru będzie wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego. W związku z tym: 

1) w przypadku zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) ilości podanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu – 
cena jednostkowa podana w § 6 ust. 1 niniejszej umowy nie ulegnie zmianie; 

2) w przypadku zmiany ilości podanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie przysługuje 
prawo kierowania do Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu; 

3) zmiana ilości, o której mowa w niniejszym ustępie, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 11  
i nie wymaga aneksu. 

5. Transport osadu realizowany będzie własnym transportem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo powierzenia usługi transportowej Podwykonawcy posiadającemu wszelkie konieczne zezwolenia na 
wykonanie tych czynności. Wykonawca udostępni miejsce i środki niezbędne do spłukania kontenera po 
wyładunku osadu. 

6. Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 992 z późn. zm.). 
 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Odbiór komunalnych osadów ściekowych będzie wykonywany na każde żądanie zgłoszone przez 
Zamawiającego na podstawie informacji przesłanej drogą faksową lub drogą elektroniczną. Przyjęcie 
osadów do przetwarzania odbywać się będzie maksymalnie do dwóch dni roboczych od zgłoszenia  
w godzinach od 7:00 do 15:00 w dniach roboczych: od poniedziałku do piątku. Wykonawca dopuszcza 
odbiór osadów w innych dniach i godzinach w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa wjazdu 
samochów Zamawiającego, bądź jego Podwykonawcy, do punktu przyjęcia komunalnych osadów 
ściekowych przewidzianych do przetwarzania. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego ważenia samochodu z dostawą komunalnych osadów 
ściekowych na miejscu ich przetwarzania na legalizowanej wadze. Kartę przewozu odpadu (załącznik nr 2 
do umowy) z dowodem ważenia Wykonawca przekaże kierowcy Zamawiającego lub jego Podwykonawcy 
transportującego osad niezwłocznie po wykonaniu usługi odbioru osadów.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, iż odbiór każdej partii komunalnych osadów ściekowych potwierdzi zbiorczą 
kartą przekazania odpadu i zgodnie z § 3 ust. 2 Wykonawca zwróci podpisany jeden egzemplarz każdej 
karty w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, jako załącznik do faktury. Dokumenty związane  
z przekazaniem odpadów będą wystawiane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem. 
Strony będą stosować miesięczne karty przekazania odpadów. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością, zachowując szczególną 
dbałość o mienie Zamawiającego. 

6. Wykonawca dopilnuje, aby na skutek działań związanych z realizacją niniejszej umowy nie następowały 
emisje substancji szkodliwych do środowiska. 

7. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności 
skutki ewentualnych wypadków oraz naruszeń Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 992 z późn. zm.) i Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 799 z późn. zm.). 

8. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom 
trzecim wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego Podwykonawców lub osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę przy realizacji umowy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, aby na skutek działań związnych z realizacją niniejszej umowy zachować 
właściwe warunki BHP. 

10. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
1) należyty nadzór nad osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy; 
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2) posiadanie przez zatrudnione przez Wykonawcę osoby wymaganych aktualnych badań lekarskich, 
kwalifikacji i uprawnień zawodowych; 

3) wyposażenie zatrudnionych przez Wykonawcę osób w niezbędne środki ochrony osobistej 
(indywidualnej). 

11. Wykonawca oświadcza, że: 
1) posiada zezwolenie/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych, lub że takie zezwolenie posiada podwykonawca wskazany/podwykonawcy wskazani 
w § 5 ust. 3. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia/tych 
zezwoleń przed upływem okresu realizacji umowy, do przedłożenia Zamawiającemu kopii nowego 
zezwolenia/nowych zezwoleń (oryginał do wglądu), pod rygorem odstąpienia od umowy z winy 
Wykonawcy. Wygaśnięcie zezwoleń i przedłożenie nowych nie pociąga za sobą konieczności zmiany 
umowy i nie wymaga aneksu; 

2) usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał zgodnie z przyjętą przez 
Zamawiającego ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia na przedmiotowe zadanie oraz  
z należytą starannością; 

3) usługę stanowiącą przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, a w szczególności z Ustawami z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, z dnia 27.04.2001 r. Prawo 
ochrony środowiska oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tych aktów prawnych; 

4) za skutki nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie realizacji usługi objętej umową w stosunku  
do osób trzecich i Zamawiającego odpowiada Wykonawca; 

5) przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową związaną z realizacją przedmiotu 
umowy za działania związane z zagospodarowaniem osadów; 

6) posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
 § 3. ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) zgłaszania zamiaru dostarczenia komunalnych osadów ściekowych drogą faksową na numer ………… lub 
adres poczty elektronicznej: ……………………………. w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze  
od poniedziałku do piątku z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

2) sporządzania i przekazywania Wykonawcy zbiorczych kart przekazania odpadu, obejmujących odpad 
przekazany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego oraz przedstawiania ich do podpisu 
Wykonawcy w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy karta 
przekazania odpadu, 

3) wykonywania czynności związnych z realizacją niniejszej umowy zachowując właściwe warunki BHP. 
 

§ 4. POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA STRON 
 

1. Strony zobowiązują się przy wykonywaniu umowy przestrzegać obowiązujące przepisy, w szczególności:  
1) Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.); 
2) Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.); 
3) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 

na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). 
 

§ 5. ZASADY REALIZACJI USŁUGI 
 

1. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania komunalnych osadów ściekowych 
odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa  
o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). Wykonawca oświadcza,  
iż będzie posiadał wszelkie wymagane prawem decyzje/zezwolenia/koncesje do wykonywania działalności 
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będącej przedmiotem niniejszej umowy przez cały okres jej obowiązywania. Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych zezwoleń. Potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę kopie decyzji/zezwoleń/koncesji niezbędnych do świadczenia przedmiotu 
umowy stanowią załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wykonawca może zlecić Podwykonawcy, wskazanemu w ust. 3, prace, które są konieczne dla realizacji 
przedmiotu umowy określonego w § 1 pod warunkiem, że Podwykonawca, któremu Wykonawca powierzy 
wykonanie powyższych czynności posiada konieczne decyzje/zezwolenia/koncesje na wykonanie tych 
usług. Wykonawca będzie odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania 
Podwykonawców, którym zlecił wykonywanie czynności objętych niniejszą umową, tak jak za własne 
działania lub zaniechanie.  

3. Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcą jest firma: 
1) …………………………………………., NIP   ...................., REGON……………………….. 
2) …………………………………………., NIP   ...................., REGON……………………….. 

4. Wykonawca nie może zlecić prac objętych niniejszą umową innym podmiotom, niż wskazano w ust. 3, bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu każdego Podwykonawcę  
na 14 dni przed zaangażowaniem Podwykonawcy do wykonania części przedmiotu umowy. Zawiadomienie 
musi zawierać treść umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, zakres prac oraz kwotę 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że wykonując niniejszą umowę nie naruszy warunków określonych  
w decyzjach/zezwoleniach/koncesjach, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 
§ 6. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Cena netto za wykonanie usługi przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wynosi: ………………zł 

za 1 Mg (słownie złotych: ………………………………………….……). Cena zawiera wszystkie koszty 
związane z przetwarzaniem osadów, ważeniem samochodu na miejscu przetwarzania oraz wszystkie inne 
koszty niezbędne do wykonania usługi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy  
z zastosowaniem powyższej ceny przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny może być 
podyktowana wyłącznie zmianą przepisów w zakresie przetwarzania odpadów, zmianą stawek opłat 
marszałkowskich. Zmiana ceny musi być potwierdzona odpowiednim aneksem do umowy podpisanym 
przez strony umowy. 

3. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wg stawki obowiązującej w dacie 
powstania obowiązku podatkowego.  

4.  Rozliczenie należności wynikającej z zawartej umowy następować będzie w okresach miesięcznych  
w oparciu o faktury wystawiane na koniec każdego miesiąca realizacji umowy, z uwzględnieniem ceny 
jednostkowej wskazanej w ust. 1 oraz faktycznej ilości odebranych komunalnych osadów ściekowych  
w danym miesiącu potwierdzonej zbiorczą kartą przekazania odpadu. 

5. Podstawą do zapłaty faktur będzie ich dostarczenie Zamawiającemu wraz z podpisaną kartą przekazania 
odpadu. 

6. Należność za przedmiot umowy  Zamawiający będzie płacił przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze VAT w terminie …. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury i zbiorczej karty przekazania odpadu. 

7. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 7. KOORDYNATORZY 
 

1. Osobami koordynującymi przedmiot umowy są: 
1) W imieniu Wykonawcy:   

a)    …………………………………… 
b)    …………………………………… 
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2) W imieniu Zamawiającego:  
a) Agnieszka Łagodzka, Dział Techniczny, tel. 18 266 52 42 w. 26, 512 470 041, fax. 18 264 07 79, adres 

poczty elektronicznej: agnieszka.lagodzka@ppkpodhale.pl 
b) osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wykonywania czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 

jest Kierownik SUS Transport - Wiesław Jarończyk, tel. 18 265 39 94, 512 470 092, adres poczty 
elektronicznej: sustransport@ppkpodhale.pl  

 
§ 8. CZAS TRWANIA, ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. Termin realizacji usług objętych niniejszą umową: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta, 

bez konsekwencji naliczenia kar umownych przez Wykonawcę lub żądania wypłaty wynagrodzenia 
wynikającego z umowy za pozostały okres, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, a także w wyniku wspólnej decyzji Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, że w przypadku braku ciągłości lub możliwości świadczenia usługi będących 
następstwem niewłaściwego działania jednej Strony po pisemnym wezwaniu przez drugą Stronę do 
wznowienia świadczenia usługi, Strona przeciwna ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę w trybie 
natychmiastowym, a obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne jak w przypadku 
wypowiedzenia umowy z winy drugiej strony. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku 
niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę, w szczególności, lecz nie 
wyłącznie w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca narusza warunki umowy  pomimo wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zaprzestania 
naruszenia i wyznaczenia dodatkowego terminu do zaprzestania naruszenia, z zastrzeżeniem,  
iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych; 

2) Wykonawca utraci decyzje/zezwolenia/koncesje niezbędne do wykonywania czynności objętych umową; 
3) Wykonawca będzie przetwarzał osady niezgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o odpadach; 
4) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji  

w celach innych, niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem. 
5. W przypadku wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta 

z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne  
z tytułu wykonania usługi do dnia wypowiedzenia umowy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku: 
1) stwierdzenia braku zapłaty przez Zamawiającego dwóch kolejnych faktur pomimo przesłanego wezwania 

do zapłaty i wyznaczenia dodatkowego terminu płatności; 
2) gdy Zamawiający narusza warunki umowy pomimo wcześniejszego wezwania Zamawiającego do 

zaprzestania naruszenia i wyznaczenia dodatkowego terminu do zaprzestania naruszenia, z zastrzeżeniem, 
iż wyznaczenie terminu nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych; 

3) Zamawiający znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan likwidacji  
w celach innych, niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym przedsiębiorstwem.   

7. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego będącego następstwem winy lub 
nieprawidłowego działania Wykonawcy przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, 
Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych w wysokości, jak za odstąpienie lub wypowiedzenie 
umowy.  

8. Zamawiający, może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca nie przystąpił w terminie do realizacji umowy; 
2) Wykonawca nie przedstawił umowy z Podwykonawcą.  

9. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 



str. 6 
 

§ 9. KARY 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów: 
1) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta przez 

Wykonawcę niebędące następstwem nieprawidłowego działania Zamawiającego w wysokości  
……….… zł, (słownie złotych: ….………….……….), co stanowi równowartość 10% wartości umowy, 
określonej jako iloczyn szacunkowej ilości osadów wskazanej w § 1 ust. 2 umowy i ceny przetwarzania 
osadu określonej w § 6 ust 1; 

2) za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości ……….… zł (słownie złotych: ….………….……….), 
co stanowi równowartość 10% wartości umowy, określonej jako iloczyn szacunkowej ilości osadów 
wskazanej w § 1 ust. 2 umowy i ceny przetwarzania osadu określonej w § 6 ust 1;  

3) za opóźnienie wykonania umowy spowodowane nieprzyjęciem komunalnego osadu ściekowego  
w terminie wynikającym z umowy bez usprawiedliwienia z podaniem uzasadnionego powodu  
w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia;  

4) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy,  
w wysokości 500 za każdy przypadek naruszenia. 

2. Oprócz kar, o których mowa w ust. 1, w przypadku konieczności zlecenia przez Zamawiającego 
zastępczego wykonania odbioru celem zagospodarowania powstających w oczyszczalniach komunalnych 
osadów ściekowych, Wykonawca zobowiązany będzie pokryć różnicę kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego z tytułu zastępczego zlecenia wykonania odbioru komunalnych osadów ściekowych, 
wynikającą z różnicy pomiędzy ceną wskazaną w § 6 ust 1 umowy, a ceną zapłaconą odbiorcy zastępczemu.  

3. Ponadto w przypadku stwierdzenia przetwarzania komunalnych osadów ściekowych niezgodnie  
z przepisami oraz zapisami niniejszej umowy skutkującym nałożeniem na Zamawiającego kar przez 
uprawnione organy państwowe – Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych 
odpowiadających równowartości wysokości nałożonych kar administracyjnych oraz do wysokości kosztów 
związanych z likwidacją szkody w środowisku spowodowaną prowadzeniem przez Wykonawcę 
przetwarzania komunalnego osadu ściekowego niezgodnie z przepisami i zapisami niniejszej umowy. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia Zamawiającemu  kar umownych z następujących tytułów: 
1) za odstąpienie lub wypowiedzenie umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta przez 

Zamawiającego niebędące następstwem nieprawidłowego działania Wykonawcy w wysokości 
……….… zł, (słownie złotych: ….………….……….), co stanowi równowartość 10% wartości umowy, 
określonej jako iloczyn szacunkowej ilości osadów wskazanej w § 1 ust. 2 umowy i ceny przetwarzania 
osadu określonej w § 6 ust 1; 

2) za odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy przed upływem okresu, na jaki została zawarta przez 
Wykonawcę z winy Zamawiającego w wysokości ……….… zł (słownie złotych: ….………….……….), 
co stanowi równowartość 10% wartości umowy, określonej jako iloczyn szacunkowej ilości osadów 
wskazanej w § 1 ust. 2 umowy i ceny przetwarzania osadu określonej w § 6 ust 1; 

3) za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek od wartości faktury za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki; 

4) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszej umowy,  
w wysokości 500 za każdy przypadek naruszenia. 

3. Kary, o których mowa w ust. 1 i 2 nie będą stosowane w przypadku wystąpienia siły wyższej, których 
wystąpienie było niezależne od Strony Umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych Kodeksu cywilnego w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych przez Zamawiającego z należnego mu 
wynagrodzenia bez uprzedniego wezwania Wykonawcy do zapłaty wymagalnych kar umownych, a także 
kosztów i kar, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należności objętych wystawioną fakturą.  
W przypadku, gdy potrącenie kary umownej nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do jej 
zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 
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6. Zapisy umowne o karach stanowią samodzielną podstawę prawną ich dochodzenia w przypadku odstąpienia 
lub rozwiązania umowy. 

 
§ 10. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI STRON  

 
1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niezależne od nich okoliczności (siłę wyższą), mogące zmienić 

możliwość realizacji umowy bądź uniemożliwić jej przeprowadzenie w ustalonym terminie.  
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia  

i niemożliwe do zapobieżenia, w chwili zawarcia umowy, na których powstanie żadna ze Stron nie miała 
wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec, a w szczególności pożary, trzęsienia ziemi, powodzie, 
blokady, działania organów państwa, zamieszek, oraz inne okoliczności przez Strony nieprzewidzianych  
z wyjątkiem będących następstwem nieprawidłowego lub niewłaściwego działania Strony. 

3. Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania Umowy oraz 
strajk pracowników Wykonawcy nie będą uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej. 

4. O działaniu siły wyższej strona powinna niezwłocznie pisemnie zawiadomić drugą stronę pod rygorem 
niemożności powoływania się na okoliczności jej działania oraz przedsięwziąć wszelkie możliwe środki  
w celu minimalizacji skutków działania siły wyższej.  

5. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy  
w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło na skutek zdarzeń 
siły wyższej. 

 
§ 11. ZMIANA UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

ustalonej przez obie Strony z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
2. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień ust. 3. 
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy 

zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej 
realizacji zamówienia. 

 
§ 12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

a także Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) oraz Ustawy 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).  

2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z ogłoszeniem Zamawiającego o przetargu. 
3. Strony oświadczają, że w przypadku sporu powstałego w związku z realizacja umowy, podejmą próbę 

polubownego załatwienia sporu. 
4. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy nie wywołuje nieważności całej umowy, zaś 

w miejsce postanowień nieważnych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony 
uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie umowy zgodnie z jej celem  
i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania umowy. 

5. Brak egzekwowania przez jedną ze Stron realizacji obowiązków drugiej Strony w czasie obowiązywania 
niniejszej umowy nie będzie interpretowany, jako zgoda na nie wykonywanie postanowień umowy lub 
zmianę jej treści. 

6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie 
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

7. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą rozpatrywane 
przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.  
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8. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI 
1. Decyzje/zezwolenia/koncesje. 
2. Wzór karty przewozu odpadu. 
3. Oferta Wykonawcy wraz z ogłoszeniem Zamawiającego o przetargu i SIWZ. 
  

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
 
 


