
                                        Zał. Nr 3 do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
                                                                                           ZWiK Nr 4p/2021 z dnia 08.07.2021 r. 

 

UMOWA  nr    …… / 2021 

                                       zawarta w Mrągowie  dnia  …    2021 r. 

 

pomiędzy: 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mrągowie, z siedzibą : Osiedle 

Mazurskie 1A, 11-700 Mrągowo, NIP  7421375296 ; REGON  510426218   

zwanym dalej  „Zamawiającym” ,  

reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Spółki – Andrzeja Wołosza 

a firmą: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….  

 NIP …………………………………….  ; REGON  ……………………………………. , 

zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą” , którego reprezentuje: 

 

1. ……………………………………………………………….. 

 

z drugiej strony. 

 

Reprezentanci obu stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy 

dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do 

działania w imieniu reprezentowanych przez Nich Stron.  

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty z przetargu prowadzonego zgodnie z 

wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień , została zawarta umowa następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest załadunek , transport i zagospodarowanie ustabilizowanych 

komunalnych osadów   ściekowych  oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi k/Mrągowa (kod 

odpadu 19 08 05)  odwodnionych mechanicznie , zhigienizowanych  i zgromadzonych na 

składowisku osadu . 

 

2. Szacunkowa ilość osadów objętego przedmiotem zamówienia wynosi 1500 Mg  

 

3. Osad powinien być zagospodarowany rolniczo, przyrodniczo, zgodnie z ustawą o odpadach 

(Dz.U. 2013 r. poz. 21 , z późn. zm. ) 

4. Wykonawca przedstawi dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  w Mrągowie 

: 

1. dokumenty określający tytuł do władania gruntem poświadczony za zgodność z 

oryginałem  

2. mapy ewidencji gruntów , na których będą stosowane osady ściekowe  

3. wykonanie w imieniu zamawiającego badania gruntów , na których będą stosowane 

osady ściekowe  

4. obliczenia w imieniu Zamawiającego dawki osadów w oparciu o : 

-  badania gruntów 



-  badania osadów ściekowych 

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych  ( Dz.U. 2015.257 )   

5. karty aplikowania osadów na przebadanych gruntach zgodnie z wyliczonymi dawkami  

         oraz sporządzenia kart aplikacji osadu na tych gruntach 

 

5. Za załadunek , transport i zagospodarowanie osadu ściekowego odebranego                                           

z ZWiK Sp. z o.o.  odpowiada Wykonawca. 

6. Odbiór i transport osadu odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym do tego 

rodzaju ładunków. Transport osadów nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców 

przez które będzie się odbywał (należy zastosować szczelne skrzynie ładunkowe przykryte 

plandeką ) 

8. Komunalne osady ściekowe należy wprowadzić do gruntu po przetransportowaniu ich na 

nieruchomość gruntową , na której mają one być one stosowane , nie później niż następnego 

dnia po ich przetransportowaniu .  

9. Do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach Dz.U.z 2013 r. poz. 21 , z późn. zm., Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska 

w sprawie komunalnych odpadów ściekowych Dz.U. 2015.257 oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.1219 

 

§ 2 

1. Termin wykonania zlecenia upływa zgodnie z terminem podanym w przyjętej ofercie, tj.: 

1. Rozpoczęcie  –   od dnia podpisania umowy  

2. Zakończenie – do dnia 30.11.2021r 

 

 

2. Zasady i tryb zlecania robót: 

a. Osad powinien być zagospodarowany rolniczo, przyrodniczo zgodnie z ustawą                       

o odpadach (Dz.U.z 2021 r. poz. 779 , ze zm. ) 

b. Wykonawca przedstawi badania  gleby, dawkę osadu oraz miejsce stosowania i inne 

dane wynikające z przepisów przed przekazaniem osadu do wykorzystania rolniczego 

(właścicielowi nieruchomości, dzierżawcy itp.) zgodnie z rozporządzeniem właściwego do 

spraw środowiska ministra. 

c. Za składowanie i transport osadu odebranego od ZWiK odpowiada Wykonawca. 

d. Odbiór i transport odpadów odbywał się będzie sprzętem Wykonawcy, dostosowanym 

do tego rodzaju ładunków. 

e. Każdorazowo po odebraniu transportu osadu z terenu oczyszczalni Wykonawca 

wystawi kartę odpadu i przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Karta odpadu 

stanowić będzie podstawę do rozliczania wykonania usługi. 

f. Do powyższego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach Dz.U.z 2031 r. poz. 779 , z  zm., Rozporządzenie Ministra Ochrony 

Środowiska w sprawie komunalnych odpadów ściekowych Dz.U. 2015.257 oraz ustawy   

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.1219 ze zm. 

 

 

 

 

 

 

 



§ 3 

1. Za wykonanie usługi objętej zamówieniem ustala się następujące wynagrodzenie: za wywóz 

i zagospodarowanie: 

• Za 1 Mg osadu  ustala się cenę netto  ……      zł, brutto z podatkiem VAT ………… zł,  

• Za 1 500 Mg osadu za cenę netto  ………….. zł, brutto z podatkiem VAT ………… zł.  

 

2. Roczne rozliczenie robót odbywać się będzie fakturą końcową po realizacji usługi w ciągu 

14 dni od dnia otrzymania faktury. 

3. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie karta odpadu wystawiona przez 

Wykonawcę, potwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

4. Należności regulowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy                                      

w   banku…………………..nr…………………………………………………… 

 

 

§ 4 

W sprawach merytorycznych określonych umową ze strony Zamawiającego do bezpośredniego 

kontaktu  upoważniony  jest  Pan …………………………………………,  a ze  strony  

Wykonawcy  do bezpośredniego kontaktu w sprawach realizacji zleceń upoważniony jest Pan 

………………………………… . 

§ 5  

1. Niezależnie od okresu, na który została zawarta umowa, strony przewidują możliwość jej 

rozwiązania  w przypadku naruszenia jej istotnych postanowień przez jedną ze stron. 

2. O zamiarze odstąpienia od części umowy, Zamawiający jest obowiązany  zawiadomić 

Wykonawcę pisemnie  w terminie 30 dni. 

3. W pisemnym oświadczeniu o zamiarze odstąpienia od umowy  lub jej części, Zamawiający 

jest obowiązany podać przyczyny odstąpienia. 

4. Cena w trakcie realizacji umowy nie może ulec podwyższeniu 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania umowy na usługę zagospodarowania 

komunalnych osadów ściekowych na mniejszą ilość niż określoną w ogłoszeniu. 

 

§ 6 

1.Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.  

Nr identyfikacji podatkowej 742 137 52 96 

2.Wykonawca, oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. Nr identyfikacji 

podatkowej …………………………… . 

3. Należności regulowane będą z konta Zamawiającego. 

§ 7 

1. Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, 

zaś w przypadku braku zgodności, właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd rzeczowy 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8 

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

 

 

Wykonawca:                                                                           Zamawiający: 

 



 

 

 

 

         

 

 


