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Załącznik nr 7 do SWZ  

 

PROJEKT UMOWY 

Nr ZUK.272……………..2021 

 

Sporządzona w dniu.............................. w Jabłonce  pomiędzy 

 

Gminą Jabłonka 

Ul. 3 Maja 1 

34-480 Jabłonka 

NIP 735 28 56 459 

w imieniu której działa Zakład Usług Komunalnych 

reprezentowany przez: 

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych – Pana mgr inż. Piotra Pukowskiego  

przy kontrasygnacie: Głównej Księgowej Zakładu Usług Komunalnych  – Pani Danuty 

Piekarczyk 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

Reprezentowaną  przez:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

zwanym w dalszej  części  umowy  „Wykonawcą”. 

 

§1 

Strony zgodnie oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego 

postępowania nr ZUK.271.3.2021 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego 

w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji (art. 275 pkt. 1 ustawy 

Pzp) na zadanie pn.: „Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych 

osadów ściekowych w 2022 roku  z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy 

Jabłonka”.  

 

1. W oparciu o dokumentację przygotowaną dla przeprowadzonego postępowania              

nr ZUK.271.3.2021 oraz ofertę przedstawioną przez Wykonawcę w tym postępowaniu    

- stanowiące integralną część niniejszej umowy, Zamawiający zleca Wykonawcy 

„Wywóz oraz zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych     

w 2021 roku z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jabłonka”. 

2. Usługa wywozu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 190805 

będzie realizowana w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń wywozu uzgodnionego z 

Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną do ilości ich nagromadzenia zgodne      z 

zachowaniem wymogów określonych obowiązującymi przepisami. 
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3. Szacowana ilość odpadów: 

Ustabilizowany komunalny osad ściekowy (kod odpadu 19 08 05) w ilości 

około 650 ton  

4.  Wyszczególnienie punktów poboru odpadów z wymaganą wielkością pojemników, które   

wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, oraz częstotliwością ich opróżniania: 

            4.1) Oczyszczalnia ścieków w Lipnicy Małej:  
         a) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 6 Mg miesięcznie 

          - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń 

          wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną          do   ilości ich 

nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych 

           obowiązującymi przepisami; 

          - osad gromadzony w kontenerze o pojemności 12 m3 

              4.2) Oczyszczalnia ścieków w Chyżnem:  

         a) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 1,1 Mg/m-c 

          - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń 

           wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną               do ilości 

ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych 

           obowiązującymi przepisami; 

          - osad gromadzony w workach o pojemności 120 litrów, które zapewnia 

            Zamawiający   

              4.3) Oczyszczalnia ścieków w Jabłonce:  

         a) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 21 Mg miesięcznie 

          - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń 

            wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną 

 do  ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych 

           obowiązującymi przepisami; 

          - osad gromadzony w kontenerze o pojemności 12 m
3
  

   

          4.4) Oczyszczalnia ścieków w Podwilku:  
         a) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 6 Mg miesięcznie 

          - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń 

            wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną 

           do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych 

           obowiązującymi przepisami; 

          - osad gromadzony w kontenerze o pojemności 10 m
3 

  

              4.5) Oczyszczalnia ścieków w Zubrzycy Dolnej:  
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         a) ustabilizowany komunalny osad ściekowy (19 08 05) ok. 20 Mg/m-c 

          - wywóz osadów będzie realizowany w systemie obsługi ciągłej według zgłoszeń 

            wywozu uzgodnionego z Zamawiającym, z częstotliwością dostosowaną 

           do ilości ich nagromadzenia zgodne z zachowaniem wymogów określonych 

           obowiązującymi przepisami; 

          - osad gromadzony w kontenerze o pojemności 12 m
3 

 

5. Za transport i zagospodarowanie odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków odpowiada 

Wykonawca. Odpady winny być załadowane i transportowane własnym sprzętem 

Wykonawcy.  

6. Odbiór i transport osadów odbywał się będzie przy użyciu przystosowanego do tego 

rodzaju ładunku, sprzętu Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru osadu o kodzie 19 08 05 na podstawie zlecenia 

telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną w czasie do 24 godzin tj. zgodnie              

z deklarowanym czasem reakcji odbioru odpadu który Wykonawca zadeklarował 

 w  formularzu ofertowym.  

8. Potwierdzenie przyjęcia odpadów o których mowa powyżej odbywać się będzie zgodnie     

z obowiązującymi przepisami prawa i rejestracją w BDO.  

9. Karty przekazania odpadów dla każdego rodzaju odpadów będą wystawiane indywidualnie 

dla każdej oczyszczalni z osobna. 

10.  Wyżej wymienione odpady będą każdorazowo ważone na atestowanej wadze 

najazdowej którą dysponuje Zamawiający zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w 

Jabłonce pod adresem: 34-480 Jabłonka, ul. Otrębowa 19.    

11. Wykonawca przejmuje od zakładu z chwilą przekazania odpadów odpowiedzialność        

za ich odbiór, transport, zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie   

12. Odpady do czasu ich odbioru przez Wykonawcę są tymczasowo składowane na terenie 

oczyszczalni ścieków w pojemnikach o których mowa w §1 ust.4  niniejszej umowy . 

13. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się metodami przewidzianymi                   

w załączniku nr 1 i nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2020r.  

poz. 797 ze zm.).  

 

14. Warunki wymagane od wykonawcy: 



Sygnatura akt: ZUK.271.3.2021 

•       wywóz transport i zagospodarowanie odpadów zgodne z wymaganiami 

obowiązujących przepisów  

•       transport osadów środkiem Wykonawcy spełniającym wymogi przewozu 

odpadów mazistych, (co najmniej 4 samochody) 

•        systematyczny odbiór i wywóz odpadów również w okresie zimowym, 

•        zagospodarowanie odpadów w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami 

•        solidność i niezawodność wykonywanej usługi. 

15.Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości              są 

szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego 

uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez oczyszczalnie. 

16.Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy           

nie   przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości. 

17. Usługa odbioru odpadów będzie wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach     

od 7:00 do 14:00. 

 
 

 
§2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do   31 grudnia 2022 roku. 

Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie umowy. 

 
§3 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy.   

a. Zgodnie z treścią „formularza ofertowego” ryczałtowe wynagrodzenie w okresie 

realizacji umowy  wynosić będzie: 

- za wywóz 1 Mg osadów ściekowych netto ….. złotych, (słownie : ………….. złotych).  

2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony należny podatek VAT. 

3. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT – wartość wynagrodzenia (netto) pozostanie 

niezmienna. Wartość wynagrodzenia (brutto) uzależniona będzie od podatku VAT. 

4. Cena zawiera w sobie wynagrodzenie za świadczoną usługę.  

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę          

w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, na wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

6. Numer konta i nazwa banku Wykonawcy:   ………………… 

7. Strony ustalają termin fakturowania raz w miesiącu.   
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8. Wykonawca może zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018r.      

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Dz.U.2020 poz.1666 z późn. 

zm. , przesłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne oraz inne ustrukturyzowane 

dokumenty elektroniczne. Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie i odbieranie innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania. PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF). 

Adres PEF: GLN 5907670744041. 

8a. Zamawiający prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania 

(PEF).  Właściwą dla Gminy Jabłonka PEF jest Broker PEF Expert dostępny pod adresami: 

a) https://efaktura.gov.pl (Portal PEF); 

b) https:// https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl (Broker Expert ). 

9. Przelew z tytułu wynagrodzenia będzie/nie będzie* dokonywany przy zastosowaniu 

podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o Podatku od towarów i usług VAT (t. 

j. Dz. U. 2020 poz. 106 z późn. zm.). 

9a. W przypadku zmian w zakresie podanych rachunków Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego pisemnie. Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za nieprawidłowe wskazanie rachunku rozliczeniowego z otwartym 

rachunkiem VAT i/lub za brak informacji o zmianach w tym zakresie. 

9b. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone przelewem           

na rachunek bankowy Wykonawcy …………. 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 9 pkt 9b jest rachunkiem 

bankowym do którego wydzielony został rachunek VAT na potrzeby mechanizmu 

podzielonej płatności - płatności w systemie Split Payment (dotyczy Wykonawcy będącego 

płatnikiem podatku VAT). 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek o którym mowa w ust.3 pkt 3b niniejszej umowy jest 

rachunkiem widniejącym w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako Podatnicy VAT 

Ministerstwa Finansów (Biała Lista Podatników VAT). 

12. O zmianach danych kont bankowych lub danych adresowych Strony zobowiązują             

się wzajemnie powiadamiać. 

13. Zmiana rachunku bankowego wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

14. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego, 

przenieść całości lub części swoich praw wynikających z tej Umowy. 

15. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających                    

z niniejszej Umowy, w tym dokonać cesji, przekazu, sprzedaży, potrącenia, zastawienia 
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jakiejkolwiek wierzytelności lub jej części wobec Zamawiającego, korzyści wynikającej         z 

Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem 

nieważności zgody Zamawiającego.  

16. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wykonawca 

nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przenieść całości ani części 

wierzytelności wynikającej z umowy na osoby trzecie. 

 
§4 

1. Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania odpadów 

odpowiedzialność za ich odbiór, wykorzystanie lub ich unieszkodliwienie zgodnie                   z 

obowiązującym prawem  (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( t.j. Dz.U. z 2021r.  

poz. 797 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem decyzje do wykonywania 

działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie 

tych decyzji. 

4. W przypadku utraty przez Wykonawcę wymaganych prawem decyzji do wykonywania 

działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający ma prawo rozwiązania 

natychmiastowego umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Wykonawca może zlecić osobie trzeciej prace objęte umową. Osoba trzecia, której 

Wykonawca powierzy wykonanie czynności objętych niniejszą umową powinna posiadać 

wszelkie konieczne decyzje na wykonanie działalności będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za działania               lub 

zaniechania osób trzecich, którym zlecił wykonanie czynności objętych niniejszą umową tak 

jak za własne działania lub zaniechania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   oraz na żądanie 

Zamawiającego przedłożyć je Zamawiającemu w wyznaczonym terminie. 

 
§5 

Zamawiający zobowiązany jest do tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe 

gromadzenie odpadów oraz możliwości ich wywozu.  

 
 

§6 

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną 



Sygnatura akt: ZUK.271.3.2021 

    w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązania się Wykonawcy              z 

niniejszej umowy, w wysokości 10 000,00 zł, 

2. Oprócz w/w kar Zamawiający zastrzega sobie również możliwość dochodzenia 

odszkodowania za wszystkie ewentualne szkody powstałe w związku z realizacją niniejszej 

umowy na zasadach ogólnych, przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

 
 

§7 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której   dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzą okoliczności określone 

na podstawie art. 455  ustawy Pzp.   

Obok przypadków określonych w art. 454-455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych dopuszcza się zmiany postanowień niniejszej Umowy w 

następujących przypadkach: 

2. Możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy Zamawiający przewiduje tylko               w 

następujących przypadkach: 

- niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego 

- zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy 

- zmian osób do nadzorowania robót: 

- siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego 

umową terminu realizacja zamówienia publicznego. 

- zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą     

w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług       

oraz        o podatku akcyzowym 

- zmiana osób, przy pomocy, których wykonawca, zamawiający realizuje przedmiot umowy 

na inne legitymujące się, co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie wymagane były    

 w SIWZ  

- wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia 

do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia 

ustalonego wynagrodzenia. 

- gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia 
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- pozostałe zmiany określone w umowie 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca 

rażąco naruszy postanowienia umowy. Zamawiający może również odstąpić od umowy         

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,           w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§8 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą. Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§9 

Zasady rozliczenia i płatności  

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego  

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego  

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie         nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

 
§10 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej           

ze Stron. 

 
 

 
 
 
Wykonawca :                                                                      Zamawiający: 
 
 
......................................      ..................................... 
 
 
 
        .................................... 
* niepotrzebne skreślić 
 


