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ZAŁĄCZNIK NR 5  

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu ........................w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                           

w Częstochowie   ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał 

zakładowy w kwocie 101.074.600,00 PLN, pokryty  w całości ,reprezentowanym przez:   

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

zwanym dalej „Wytwórcą odpadów” 

a  .................................................. ............................................................. 

reprezentowanym przez ............................................................................ 

zwanym dalej „Odbiorcą  odpadów” 

 
o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy są usługi polegające  na  odbiorze ustabilizowanych komunalnych osadów 

ściekowych (kod odpadu 19 08 05), w szacunkowej ilości 5 800 Mg, wytwarzanych na ośmiu 

oczyszczalniach ścieków wraz z transportem ze wskazanych trzech miejsc odbioru do miejsca 

przetwarzania oraz……………………….( przeprowadzenie zadeklarowanej wg oferty operacji przetwarzania 

osadu). 

2. Umowa obejmuje osady z następujących oczyszczalni i w  ilościach orientacyjnych odpowiednio: 

a. Oczyszczalnia ścieków w Blachowni ul. Starowiejska gm. Blachownia, powiat częstochowski –  

1 800 Mg; 

b. Oczyszczalnia ścieków w Kłobucku ul. 11-go Listopada 81, powiat kłobucki – 2 100 Mg 

c. Oczyszczalnia ścieków w Hucie Starej ul. Północna gm. Poczesna, powiat częstochowski -  250 

Mg; 

d. Oczyszczalnia ścieków w Kolonii Poczesna ul. Wiśniowa gm. Poczesna, powiat częstochowski -  

350 Mg; 

e. Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie ul. Storczykowa 20 gm. Olsztyn, powiat częstochowski –  

    250 Mg; 

f. Oczyszczalnia ścieków w Ostrowach ul. Zadworna  gm. Miedźno, powiat kłobucki - 150 Mg; 

g. Oczyszczalnia ścieków w Rybnej, gm. Mykanów, powiat częstochowski – 700 Mg. 

h. Oczyszczalnia ścieków w Karolinie, gm. Rędziny, powiat częstochowski – 200 Mg. 

przy czym miejscem odbioru będą  lokalizacje  oczyszczalni wymienione w pkt a i b. 

3. Do procesu przetwarzania przekazywany będzie osad ustabilizowany po mechanicznym 

odwodnieniu, konsystencji mazistej,  o uwodnieniu od 75% do 88%.  

4. Wytwórca odpadów zastrzega sobie prawo do zmiany  ilości określonej w ust 1, w granicach do 

10%, bez konieczności zmiany postanowień umowy. 

 

 



 

§ 2 

1. Odbiorca  odpadów  oświadcza, że  posiada decyzję właściwego organu na transport komunalnych 

osadów ściekowych od miejsca ich odbioru do miejsca przetwarzania  i przedkłada 

………………………(decyzję)  stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz przedkłada decyzję 

……………(decyzję) na działalność w zakresie ………………………. stanowiącą załącznik nr 2 do 

umowy. 

2. *1Odbiorca  odpadów  oświadcza, że transport osadów objętych umową  zleca podwykonawcy 

………………………………………………., który posiada decyzję właściwego organu na transport 

komunalnych osadów ściekowych i przedkłada ………………………(decyzję)  stanowiącą załącznik nr 

1. 

3. *Zlecenie wykonywania transportu osadów objętych umową  podwykonawcy nie zmienia 

zobowiązań  Odbiorcy odpadów  wobec Wytwórcy odpadów za wykonanie tej części umowy. 

Odbiorca odpadów   jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy                 

i ich pracowników w  takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników. 

4. * Wytwórca odpadów nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Odbiorcy względem swoich 

podwykonawców, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.  

5. Odbiorca  odpadów oświadcza, że miejsce instalacji (przetwarzania) odpadów objętych umową 

jest zgodne z posiadaną decyzją tj ……………………………………………………………………………………….. 

6. Odbiorca  odpadów, w przypadku gdy okres ważności decyzji o których mowa w punktach 1 i 2 

kończy się w okresie objętym realizacją zadania, zobowiązuje się do utrzymania ciągłości 

zgodności z wymaganiami prawnymi i uzyskania nowej decyzji. 

7. Odbiorca odpadów oświadcza, że nie toczy się wobec niego żadne postępowanie o cofnięciu 

decyzji. 

8. Odbiorca odpadów zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Wytwórcy odpadów            

o zmianie, wygaszeniu lub cofnięciu decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2. 

9. Odbiorca odpadów  oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową OC od prowadzonej dzielności 

gospodarczej w zakresie przedmiotu umowy. Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie dostarczał Wytwórcy 

odpadów aktualną polisę ubezpieczeniową. 

§ 3 

1. Odbiorca odpadów  zobowiązany jest w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania 

umowy do dostarczenia, na teren oczyszczalni wymienionych w § 1 ust. 2 a , b  i g pustego,  

szczelnego kontenera dostosowanego do odbioru osadu i ustawienia go w miejscu wskazanym 

przez Wytwórcę odpadów.  

2. Odbiorca odpadów zobowiązany jest do cyklicznego odbioru osadów objętych przedmiotem 

umowy z zachowaniem wymiany kontenera pełnego na pusty, według potrzeb Wytwórcy 

odpadów, w dni robocze, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  w godzinach  uzgodnionych                        

                                                 
1 *§ 2 ust. 2,3 i 4 będzie miał zastosowanie w przypadku podwykonawcy   
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z Wytwórcą odpadów, z każdej   z wyszczególnionych do odbioru lokalizacji i do transportu osadu 

do miejsca przetwarzania. Osobami upoważnionymi do uzgadniania terminów wymiany 

kontenerów są: 

- lokalizacja wymieniona w § 1 ust. 2a – Oczyszczalnia Ścieków w Blachowni – p. Krzysztof 

Błaszczyk tel. 785 004 420, 

- lokalizacja wymieniona w § 1 ust. 2b – Oczyszczalnia Ścieków w Kłobucku – p. Rafał Bedła tel.      

695 353 663, 

- lokalizacja wymieniona w pkt 5g – Oczyszczalnia Ścieków w Rybnej gm. Mykanów – p. Artur 

Stącel tel. 607 770 541. 

3. Z chwilą wywiezienia osadu poza bramy oczyszczalni wszelką odpowiedzialność za wywożone 

osady przejmuje Odbiorca odpadów. Odbiorca odpadów ponosi całkowitą odpowiedzialność 

cywilno-prawną za skutki ewentualnych wypadków podczas wywozu oraz naruszeń ustawy                  

o odpadach i ustawy Prawo Ochrony Środowiska.  

§ 4 

1. Przedmiot umowy obejmuje bezpieczny i higieniczny transport osadów ściekowych z miejsca 

odbioru osadów, określonego w  § 1 ust. 2a ,  b i g do miejsca  przetwarzania i przetwarzanie 

(odzysk lub unieszkodliwienie). 

2. Odbiorca  odpadów jest zobowiązany do świadczenia usług objętych umową  zgodnie                                               

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia numer TZ.261.17.2017, stanowiącą  integralną 

część umowy oraz obowiązującymi przepisami w szczególności: 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 roku o odpadach [t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1987 z późn. zm.] 

• Ustawą z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 519] 

• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 roku w sprawie wzorów dokumentów 

stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów [Dz. U. z 2014r, poz. 1973]   

oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 

§ 5 

1. Wytwórca odpadów zobowiązuje się dostarczać Odbiorcy odpadów wyniki badań komunalnych 

osadów ściekowych pochodzących z lokalizacji określonych w §1  ust. 2  pkt  b z częstotliwością 

raz na cztery miesiące, z pozostałych lokalizacji z częstotliwością raz na sześć miesięcy (zgodnie              

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r.w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych [Dz.U. z 2015r. poz. 257]. 

§ 6 

1. Odbiór osadów będzie potwierdzany każdorazowo poprzez wpis do „rejestru odbioru osadów” 

znajdujący się na oczyszczalni. Zbiorcza karta przekazania odpadu dla każdej z oczyszczalni, 

obejmująca miesięczny okres (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – [Dz. U. z 2014r, poz. 1973]) będzie 

sporządzana przez Zamawiającego niezwłocznie (do 5 dni roboczych kolejnego miesiąca) po 

zakończeniu miesiąca którego dotyczy i uzyskaniu od Wykonawcy dowodów ważenia (wydruków                 

z wagi) poszczególnych kontenerów. Przekazanie dowodów ważenia proponuje się drogą mailową 



 

z wykorzystaniem skanów  na adres: beata.kulejewska@pwik.czest.pl. Oryginały dowodów 

ważenia Wykonawca dołączy do miesięcznej faktury.  

2. Masa osadów będzie ustalana na podstawie wskazań wagi posiadającej ważną cechę 

legalizacyjną. 

3. Każdorazowe ważenie osadu będzie potwierdzone dowodem ważenia (wydrukiem z wagi).  

4. Wytwórca odpadów zastrzega sobie prawo kontrolnego ważenia. 

5. Koszt dojazdu na wagę i ważenia ponosi Odbiorca osadów. 

6. Podpisane przez Strony karty przekazania odpadu , o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę 

do wystawienia faktury.  

7. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę następować będzie w okresach 

miesięcznych. Odbiorca odpadów wystawi po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, nie 

później niż 14 dni, fakturę za miesiąc poprzedni.   

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w wysokości ............................ 

zł plus należny podatek VAT za 1 Mg osadu objętego przedmiotem umowy. 

2. Wynagrodzenie ustalone w umowie jest stałe i nie podlega zmianie, z zastrzeżeniem postanowień 

§ 13. 

3. Łączne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, przy ilości podanej  w § 1 ust. 1 wynosi 

............................ zł (słownie:....................................................),  plus należny podatek VAT. 

§ 8 

Wytwórca odpadów zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usług objętych 

przedmiotem umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy Odbiorcy 

Odpadów    w ...............……………………..nr ................................................................. 

§ 9 

1. Odbiorca  odpadów oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ……………………. 

2. Wytwórca odpadów oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 573-000-38-41.  

§ 10 

1. Z ramienia Wytwórcy odpadów uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy 

są:  1. p. Beata Kulejewska 2. p.  Dariusz Roszak oraz inne wskazane przez nich osoby. 

2. Wytwórca odpadów zastrzega możliwość wizytacji instalacji, na której będzie prowadzone 

przetwarzanie  osadów objętych przedmiotem umowy. 

3. Z ramienia Odbiorcy odpadów uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy 

są:  1. p. ............................ 2. p. ............................ oraz inne wskazane przez nich osoby. 

§ 11 

Odbiorca  odpadów winien: 

1. wykonać przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 

środowiska  oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie auditu zewnętrznego strony drugiej w tym 

zakresie, 

2. zapoznać swoich pracowników lub podwykonawców wykonujących przedmiot umowy, z polityką 

środowiskową Wytwórcy odpadów stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 
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3. dostarczyć w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, listę osób które zostały zapoznane                 

z polityką środowiskową Wytwórcy odpadów , 

4. zobowiązać pracowników lub podwykonawców sprawujących nadzór z ramienia Odbiorcy odpadów  

nad realizacją umowy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez 

Wytwórcę odpadów, dotyczącym systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS  

funkcjonujących u Wytwórcy odpadów, 

5. zapewnić, by każda osoba wykonująca przedmiot umowy, była kompetentna dzięki 

odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu lub doświadczeniu, 

6. na życzenie Wytwórcy odpadów  dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów                       

o których mowa w ust.5. 

§ 12 

1. Termin realizacji umowy obejmuje okres od dnia 01.09.2017 roku do dnia 31.12.2018 roku. 

2. Wytwórca odpadów ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia                   

w przypadku cofnięcia lub utraty ważności decyzji opisanej w §2 ust. 1 lub 2 umowy.  

§ 13 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają następujące zasady: 

1. Odbiorca  odpadów zobowiązany jest do zapłaty kary umownej  na rzecz Wytwórcy odpadów                           

w przypadku odstąpienia od umowy przez Wytwórcę odpadów z przyczyn, za które odpowiada 

Odbiorca  odpadów, w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego  w § 7 ust. 3 (brutto).  

2. Odbiorca odpadów, w przypadku braku zgodności z wymaganiami prawnymi zobowiązany jest do 

zapłaty za wykonanie usługi w trybie zastępczym w okresie od daty utraty ważności decyzji, jej 

cofnięcia lub wygaszenia do ponownego uzyskania zgodności z wymaganiami prawa, lub do  

zakończenia umowy. Odbiorcę w trybie zastępczym wskazuje Wytwórca odpadów.  

3. Wytwórca odpadów może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

§ 14 

W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do umowy. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  

ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1987 z późn. zm.]  wraz                            

z przepisami wykonawczymi, Ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska [t.j. Dz. U.               

z 2017r, poz. 519] oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.   

§ 16 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy 

właściwy dla Wytwórcy odpadów.  

§ 17 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.         

 

Wytwórca odpadów           Odbiorca  odpadów  

 


