
Załącznik nr 3

Umowa nr ..................

Zawarta dnia ........................... r. w Chełmie Śląskim pomiędzy:

Gminną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie Śląskim przy ul. Techników 18 NIP:
646-270-52-87, REGON: 240234901, KRS Katowice Wydział VIII Gospodarczy nr: 0000248986,
kapitał zakładowy 12.933.000 zł – opłacony w całości, reprezentowaną przez Piotra Szpitalny –
Prezesa Zarządu, zwaną dalej „Zamawiającym",

a

.............................................., zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą". 

§1

1.Przedmiotem niniejszej umowy jest odbiór i zagospodarowanie w procesie R10 odwodnionych,
ustabilizowanych osadów ściekowych o kodzie  opadu 19 08 05 z  terenu oczyszczalni  ścieków
BIOLAK w Chełmie Śląskim przy ul. Kmicica zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 797 z późn.
zmianami/, przepisami wykonawczymi do tej ustawy na warunkach określonych niniejszą umową.

2.Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędnym dla realizacji Umowy sprzętem, personelem,
doświadczeniem oraz zezwoleniami właściwych organów, na prowadzenie działalności w zakresie
objętym przedmiotem Umowy – BDO nr ......................... 

§2

1.Wykonawca będzie odbierał osady z miejsca ich wytwarzania tj. z terenu oczyszczalni ścieków
przy ul. Kmicica w Chełmie Śląskim.

2.Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  odbioru  osadów  z  oczyszczalni  ścieków
w sposób najkorzystniejszy i  najmniej  uciążliwy dla  Zamawiającego oraz  wywiezienia  osadów
w odpowiednich kontenerach, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w czasie nie dłuższym
niż 2 dni od zgłoszenia potrzeby wywozu osadów.

3.Osobą upoważnioną do kontaktów w ramach realizacji umowy jest:

a) po stronie Zamawiającego: ..................................

b) po stronie Wykonawcy: ......................................

4.Zamawiający zobowiązuje się do dokonywania badań osadów ściekowych o kodzie 19 08 05
i przekazania wyników Wykonawcy.

5.Zamawiający zobowiązuje się do dokonania badań gruntów na których będzie zastosowany osad
ściekowy o kodzie odpadu 19 08 05.

6.Wywieziony osad ściekowy o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków zagospodarowany będzie
na miejscu przeznaczenia tj. działki nr ........................... położone w ....................... w procesie R10.

7.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania opracowania agrotechnicznego wraz z wyliczeniem
dawki osadu w oparciu o otrzymane od Zamawiającego wyniki badań wymienione w pkt 4 i 5
i przekazania wyliczeń Zamawiającemu.

8.Przewidywana do odbioru łączna ilość osadów wynosi około: 850 Mg.



§3

1.Rozliczenie  ilości  wywiezionego  i  zagospodarowanego  osadu  dokonane  będzie  na  podstawie
ilości osadów (w kontenerach) mierzonej w tonach (Mg). 

Karty  przekazania  odpadów  będą  wypełniane  na  bieżąco  w  bazie  danych  o  produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, zwanej dalej BDO, przy każdorazowym przekazaniu
odpadów.

2.Dla uproszczenia obliczeń ilość odebranych z oczyszczalni ścieków osadów przyjmuje się, że
1m3 osadu = 0,9Mg osadu.

3.Okresowy odbiór ustabilizowanych osadów ściekowych następował będzie z terenu oczyszczalni
z załadunkiem leżącym po stronie Zamawiającego.

4. Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej
iloczyn stawki ................ zł netto za 1 Mg odebranych i zagospodarowanych osadów.

5.Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury Wykonawcy, w ciągu 14 dni licząc od dnia
doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

6.Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

7.  Łączna kwota należności za usługi objęte umową nie może przekroczyć kwoty .....................
netto + VAT 8% ......................  zł.  Razem brutto: ......................  zł  (słownie: ...............................
złotych 00/100 groszy ).

8.W przypadku  przekroczenia  wartości  umowy Zleceniobiorca  ma  prawo  odmówić  wykonania
usługi.

9.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę,  Zamawiającemu  przysługuje
odszkodowanie  od  Wykonawcy w wysokości 10% kwoty brutto należności za usługę.

§4

1.Umowę zawiera się na czas określony, od dnia ....................... r. do dnia ............................ r.

2.Zamawiającemu  i  Wykonawcy  przysługuje  prawo  rozwiązania  umowy  w  każdym  czasie  za
porozumienia stron. 

§5

Strony zobowiązują się do zachowania w poufności wszelkich informacji  i  danych dotyczących
drugiej  Strony,  uzyskanych  w  trakcie  realizacji  Umowy  oraz,  że  te  dane  i  informacje  będą
wykorzystywać wyłącznie w celu realizacji Umowy, w dobrze pojętym interesie drugiej Strony.

§6

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku  o  odpadach  /tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020  poz.  797  z  późn.  zmianami/  oraz  Kodeksu
Cywilnego.



§8

1.Z  chwilą  przekazania  osadów  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.Wykonawca  ponosi  pełną  i  wyłączną  odpowiedzialność  za  przebieg  transportu  i  skutki
ewentualnych  zdarzeń  drogowych,  zwłaszcza  ewentualne  skutki  naruszenia  norm  sanitarnych,
ochrony środowiska i prawa pracy.

3.Wykonawca  pokryje  Zamawiającemu  wszelkie  szkody  poniesione  przez  Zamawiającego
w związku  z  naruszeniem przy realizacji  niniejszej  umowy obowiązujących  przepisów,  w tym
kwoty nałożonych przez właściwe organy (w tym sądy, organy kontrolne itp.) kar, grzywien, opłaty
lub innych świadczeń o podobnym charakterze lub funkcji.

§9

Właściwym  do  rozpatrywania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  Umowy  jest  Sąd  właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.

§10

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy

Zamawiający Wykonawca


	a
	.............................................., zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą".

