
                                                                                                                                       Załącznik nr 2 
              WZÓR UMOWY                      

Zawarta w dniu..........................2015 r. w Małkini Górnej pomiędzy:

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Małkini Górnej przy 
ul. Nurskiej 144, 07-320 Małkinia Górna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy w Warszawie pod nr. KRS 0000448502
NIP: 759-174-03-69,  REGON: 146470327
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Winiarskiego - Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a firmą: …................................................................................................................ z siedzibą 
…..............................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
…........................................................

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu  oraz 
zgodnie z warunkami określonymi w ofercie cenowej, która stanowi integralną część umowy, 
zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest:
1) Usługa polegająca na odbiorze i odzysku poprzez kompostowanie (proces odzysku – R3) 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w 
Małkini Górnej.
a) Szacowana ilość osadu do odbioru i odzysku wynosi 400 - 600 Mg. Wskazana ilość osadu do 
odbioru i odzysku jest wielkością orientacyjną, przyjętą dla celu skalkulowania ceny oferty, 
porównania oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację 
usługi w wielkości podanej przez Zamawiającego. 
b) Rodzaj wytworzonych odpadów wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 27 września 
2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206): - ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05.
c) Średnie uwodnienie osadu mieści się w przedziale 80%-90%.
2. Za odbiór i odzysk odpadów odebranych z oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej odpowiada 
Wykonawca. Środki transportu użyte przez Wykonawcę podczas wykonywania usługi muszą być 
szczelne (nie powodować wycieków), stabilne (uniemożliwiające osuwanie się odpadów i 
przedostawanie się poza pojazd) oraz mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu 
odpadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się ponosić wszelką odpowiedzialność za sprawy związane z odbiorem 
i odzyskiem odpadów. Wykonawca będzie zobowiązany do wywozu odpadów z miejsca ich 
wytworzenia, tj. oczyszczalni ścieków w Małkini Górnej do miejsca odzysku odpadów zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę 
sukcesywnie, własnym środkiem transportu, w terminie do 3 dni od telefonicznego zgłoszenia przez 
Zamawiającego potrzeby odbioru odpadów.
4. Wykonawca zapewni odbiór i odzysk odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) i 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz 



przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
5. Każdorazowo odbiór odpadów będzie potwierdzany przez Wykonawcę na Karcie Przekazania 
Odpadów.

§ 2

Zamówienie wykonywane będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2015 r.

§ 3

1. Cenę za 1 Mg wywiezienia osadu obejmującą transport i odzysk osadu ustalono zgodnie z 
ofertą złożoną przez Wykonawcę stanowiącą  Załącznik nr. 1 do umowy. 

2. Podana jednostkowa cena netto w formularzu ofertowym  (Załącznik nr. 1 do umowy) za 1 
Mg wywiezienia osadu w okresie obowiązywania umowy jest stała i nie może ulec zmianie. 

3. Podstawą do rozliczeń będzie dokument zważenia danej partii odpadu na wadze 
certyfikowanej Wykonawcy. Dokument ważenia będzie podstawą do wystawienia kart 
przekazania odpadu, które będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. 

4.    Zapłata wynagrodzenia następować będzie w  formie bezgotówkowej ( przelew bankowy) 
na podstawie  faktur VAT i załączonej karty przekazania odpadu.

5.   Termin płatności ustala się na 14 dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.
6.   Za przekroczenie terminu płatności faktur określonego w § 3 pkt. 5  Wykonawca naliczał 

będzie Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

 § 4

Strony ustalają, że oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym przysługuje im prawo 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
• Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usług lub ich nie 

kontynuuje pomimo pisemnego  wezwania przez Zamawiającego,
• Wykonawca realizuje usługę niezgodnie z umową, 
• Wykonawca z własnej winy przerwał realizację usług.

                 2.   Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:
• niedokonanie zapłaty w terminie skutkować będzie naliczeniem przez Wykonawcę odsetek 

ustawowych od zaległej kwoty za każdy dzień opóźnienia. 
      3.   Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny.

§ 5

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego:.................................................................
2) po stronie Wykonawcy:......................................................................

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z 
niniejszej umowy, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenie drugiej 
stronie i nie wymaga zmian treści umowy.

 § 6

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia.



  § 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej po rygorem 
nieważności.

 § 8

Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie wymagane prawem zezwolenia do wykonywania 
obowiązków opisanych w Umowie.

§ 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego.

2. Spory  wynikłe  przy  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  obie  strony 
polubownie, a gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

   § 10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

         ZAMAWIAJĄCY:                                   WYKONAWCA:
                                                 


