
1 
 

Załącznik Nr 3 do SWZ 

- PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY - 

Umowa nr…………….. 

 

Umowa zawarta dnia ……….... 2021r. pomiędzy Zamawiającym tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy ul. Lędzioskiej 47 wpisanym do Rejestru 
Handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo- 
Rejestrowy pod numerem KRS 0000147512 będącym podatnikiem VAT i posiadającym numer 
identyfikacyjny NIP 646-032-64-33, kapitał zakładowy: 26 518 600 PLN, które reprezentuje:  

 

1. Bernard Pustelnik - Prezes Zarządu 

 

 a 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

1. ………………………………. 

2. ………………………………. 

zwaną w dalszej części umowy: Wykonawcą 

zwanych dalej Stronami 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia 

1. Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Sukcesywny odbiór, 
transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 
z Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w Lędzinach - nr sprawy: ZP-2/12/2021, 
przeprowadzonego, zgodnie z  ustawą z dnia. 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych, 
w trybie podstawowym, Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz oferty Wykonawcy, 
stanowiącej załącznik nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego/sukcesywnego 
odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych 
pochodzących z mechaniczno – biologicznej Oczyszczalni Ścieków Hołdunów oraz Ziemowit w 
Lędzinach w łącznej ilości do 2 850 Mg. 

2. Ilości osadów określone w ust.1 są szacunkowe, a w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmniejszenia ich ilości do odbioru przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że ich 
minimalna ilośd do odbioru nie będzie mniejsza niż 1 500 Mg w okresie realizacji umowy. 

3. W przypadku zmniejszenia ilości osadów, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne 
ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, bez prawa do dochodzenia 
należności za nieodebraną ilośd osadów ani odszkodowania za utracone korzyści, 
z zastrzeżeniem ust.2. 

4. Wykonawca oświadcza, iż posiada następujące zezwolenia:………… 
5. Zamawiający i Wykonawca oświadczają, że są wpisani do rejestru podmiotów gospodarujących 

odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
pod numerem:  
1) Zamawiający:……… 
2) Wykonawca: ……… 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca będzie dokonywał bieżącego odbioru, transportu i zagospodarowania 
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05.  
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2. Wykonawca, zgodnie z art. 27 ust. 2 i 3 ustawy o odpadach, z chwilą przekazania odpadów przez 
Zamawiającego przejmuje odpowiedzialnośd za gospodarowanie odpadami i ich wykorzystanie. 

3. Zamawiający przekazując odpady Wykonawcy każdorazowo sporządzi i wygeneruje w Bazie 
danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (zwanej dalej: BDO) kartę 
przekazania odpadów (KPO).  

4. Potwierdzenie wygenerowania KPO w formie papierowej lub elektronicznej Zamawiający 
przekaże Wykonawcy bądź osobie dokonującej w imieniu Wykonawcy transportu odpadów. W 
przypadku potwierdzenia KPO w formie elektronicznej, kierujący pojazdem przewożącym 
odpady przez cały czas trwania transportu odpadów powinien posiadad urządzenie mobilne z 
dostępem do sieci Internet, umożliwiające otworzenie wygenerowanego potwierdzenia oraz 
odczytanie kodu QR. Fakt zakooczenia transportu odpadów, Wykonawca bądź osoba dokonująca 
w imieniu Wykonawcy transportu odpadów każdorazowo potwierdza w BDO.  

5. Z chwilą przyjęcia odpadów Wykonawca bądź osoba dokonująca w imieniu Wykonawcy 
przetwarzania odpadów każdorazowo potwierdza w BDO fakt przyjęcia odpadów. 

6. W przypadku przerw w procesie odwadniania osadów spowodowanych awarią, remontem lub 
względami technologicznymi Zamawiający powiadomi niezwłocznie o braku potrzeby odbioru w 
danym tygodniu i poinformuje o terminie wznowienia usługi. 

7. Środki transportu odpadów muszą byd oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z wymogami 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie 
szczegółowych wymagao dla transportu odpadów. 

8. Wykonawca zobowiązany jest realizowad przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi na 
terenie oczyszczalni ścieków zasadami BHP. 

9. W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy w zakresie transportu 
odpadów o kodzie 19 08 05 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialnośd 
za prace przez niego wykonane. 

10. Na obowiązywanie niniejszej umowy, jak również na prawa i obowiązki Zamawiającego oraz 
Wykonawcy nie mają wpływu trwałośd oraz charakter i zasady współpracy obowiązujące 
pomiędzy Wykonawcą, a jego ewentualnym podwykonawcą. 

11. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców. 

12. Wykonawca w toku realizacji umowy gwarantuje jej wykonanie z należytą starannością i zgodnie 
z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

 

§ 3  

Termin wykonania  

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi od dnia ……….. r. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywad przedmiot zamówienia przez okres 12 miesięcy od 

daty określonej w ust.1 lub do wyczerpania limitu ilości odpadów (2 850 Mg) w zależności od 
tego, które z powyższych zdarzeo nastąpi pierwsze.  

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalna wartośd umowy za odbiór, transport i zagospodarowanie osadów ściekowych  o 
kodzie odpadu 19 08 05, została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy (zgodnie 
z załącznikiem nr 1) i wynosi:  

netto ………………………………zł  

podatek VAT ……..% , tj. ……..zł  

brutto …………………………….zł (słownie: ………………………………………)  

2. Odbiór, transport i zagospodarowanie osadu realizowane będą w cenie jednostkowej określonej 
w złożonej przez Wykonawcę ofercie wynoszącej: ……………zł netto/Mg osadu  
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3. Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy, otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie,  
płatne przelewem w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca 
wyśle fakturę pocztą lub dostarczy osobiście Zamawiającemu nie później niż w ciągu 5 dni 
roboczych od daty jej wystawienia. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego. 

4. Faktura za odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych w danym miesiącu wystawiana będzie do 7 dni po zakooczeniu danego miesiąca. 

5. Faktury należy wystawiad na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “PARTNER” Spółka z o.o. 
ul. Lędzioska 47, 43-143 Lędziny, NIP 646-032-64-33. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był 
rachunkiem uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Biała lista podatników VAT). 

7. Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie cena 
jednostkowa określona w ust.2 i ilośd przekazanych Wykonawcy odpadów. 

8. Podstawą wystawienia faktury będzie ewidencja odpadów prowadzona w oparciu o art. 67 
ustawy o odpadach.  

9. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, w całości lub części, 
na jakiekolwiek osoby trzecie może nastąpid wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem 
nieważności, zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po upływie terminu płatności faktury. 
Postanowienie zdania poprzedzającego dotyczy zarówno należności głównych, jak i należności 
ubocznych. 

10. W przypadku zwłoki w płatnościach Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczania odsetek 
ustawowych za opóźnienie od niezapłaconej kwoty określonej w fakturze. 
 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania Wykonawcy kar umownych: 

1) za rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 100 000,00 zł; 

2) za postój na terenie Oczyszczalni pełnych zbiorników osadu w wysokości 500 zł za każą 
rozpoczętą dobę postoju ponad czas (nieprzekraczający 48 h) dopuszczony przez 
Zamawiającego; 

3) za każdy przypadek odbioru od Zamawiającego odpadów pomimo utraty uprawnieo do 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów - w wysokości 2 000,00 zł; 

4) za każdy przypadek odbioru takiej ilości odpadów lub postępowania z odpadami w taki 
sposób, który narusza warunki decyzji udzielającej Wykonawcy zezwolenia na transport, 
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydanej dla Wykonawcy lub niniejszej Umowy -  w wysokości 2 000,00 zł; 

5) w przypadku rozwiązania umowy z powodu utraty przez Wykonawcę uprawnieo do 
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów albo z powodu postępowania z 
odpadami w sposób naruszający warunki decyzji udzielającej Wykonawcy zezwolenia na 
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydanej dla Wykonawcy lub niniejszej Umowy -  w wysokości 2 000,00 zł. 

2. Maksymalna wysokośd kar obciążających Wykonawcę nie może przekroczyd 150 000,00 zł. 
3. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę przez okres 7 dni  

Zamawiający może rozwiązad umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem 
natychmiastowym.  

4. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie również prawo 
naliczenia kar umownych w wysokości 1000 zł za każde naruszenia warunków zamówienia 
określonych przez Zamawiającego w umowie i SWZ, a inne niż określone w ust.1. 
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5. Zapłaty kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest dokonywad przelewem na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu 
żądania zapłaty. Zapłata kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpid poprzez 
ich potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku gdy nie stoi to w 
sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. Zamawiający ma 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda 
przewyższy wysokośd kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 

7. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych oraz 
odszkodowania. 

8. Zamawiający uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z różnych tytułów, jeżeli 
istnieją ku temu podstawy. 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 
Zamawiającemu służy także umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) dokonania przez Wykonawcę cesji praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody 
Zamawiającego, 

b) zajęcia majątku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

c) rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, 

d) wysokości naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekraczającej 150 000,00 zł. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn i podstaw odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia.  

3. Strony dokonają rozliczenia po odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, na zasadach 
przepisanych prawem, przy czym odstąpienie nie pozbawia Zamawiającego prawa do 
dochodzenia kar umownych. 

4. Umowne prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonad w terminie dwóch 
miesięcy od powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę skorzystania z tego 
prawa. Odstąpienie, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi odstąpienie z przyczyn, za 
które odpowiedzialnośd ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
Zamawiający może wezwad go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyd mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może 
od umowy odstąpid, powierzyd poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy 
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu. 

6. Zamawiający ma prawo wypowiedzied Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie:  

1) wykreślenia Wykonawcy z Rejestru;  
2) utraty ważności lub wykonalności decyzji udzielającej Wykonawcy zezwolenia na transport, 

odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w postaci ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych (kod odpadu 19 08 05) i nieprzedłożenia nowego zezwolenia zapewniającego 
ciągłośd uprawnieo w terminie do dnia utraty ważności dotychczasowego zezwolenia. 

 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowieo niniejszej umowy może nastąpid jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna 
z ustawą Prawo zamówieo publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
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2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego według zasad określonych w umowie, jeżeli koniecznośd wprowadzenia 
takich zmian wynika z następujących okoliczności: 

1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. W takim przypadku wartośd wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie 
wartośd wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana 
wynagrodzenia odnosid się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu 
wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu 
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 
W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów w tym zakresie, 
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

2) Zmiany osoby/osób przy pomocy której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 
W przypadku braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, 
(w szczególności: rozwiązanie umowy, śmierd, choroba, utrata uprawnieo, inne uzasadnione 
okoliczności niepozwalające wykonywad wskazanym osobom powierzone czynności) 
wówczas Wykonawca może powierzyd te czynności innym osobom;   

3) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.  

4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treśd złożonej 
oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowieo 
umowy do zaistniałego stanu prawnego; 

5) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą 
w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w 
oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp 
wskazane w SWZ oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma 
na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;  

6) Jeżeli koniecznośd zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną 
zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

7) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartośd jest mniejsza niż progi 
unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany 
ogólnego charakteru umowy. 

3. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, 
a w szczególności: zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez 
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. 

4. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:  

1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu 
przepisów ustawy Pzp i nie mogą prowadzid do zmiany charakteru umowy w sposób istotny 
w stosunku do pierwotnej umowy, 
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2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda 
ze Stron może wystąpid z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania 
takiej zmiany,  

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, 
skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych 
w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp. 

7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 
ustawy Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym 
przed tą zmianą. 

8. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąd aneksem także te kwestie czy zagadnienia, 
które nie nakładają na niego takiego obowiązku. 

§ 8 

Osoby do nadzoru realizacji 

1. Jako osoby nadzorujące realizację umowy Strony wyznaczają: 

1) Ze strony Wykonawcy ……………………..e-mail:…….tel.... ................. 

2) Ze strony Zamawiającego: ……………………..e-mail:…….tel.... ................. 

2. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania przez 
Stronę dokonującą zmiany. 

3. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za datę otrzymania wiadomości e-mail przez 
Wykonawcę przyjmuje się datę jej wysłania na adres Wykonawcy ..  

§ 9 

Postanowienia koocowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówieo publicznych oraz przepisy powszechnie obowiązującego 
prawa polskiego mające zastosowanie do niniejszej umowy. 

2. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu 
zagrożenia epidemicznego (wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej 
COVID-19.), o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeo i chorób zakaźnych u ludzi, ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni 
od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający będzie wykonywał 
uprawnienia wynikające z umowy z uwzględnieniem ograniczeo wynikających z przepisu art. 
15r1 ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

3. Ewentualne spory, które mogą powstad w związku z lub przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
nierozwiązane w drodze wzajemnych uzgodnieo, rozstrzygad będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie dokona przeniesienia na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy, w tym odszkodowawczych i odsetkowych. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

6. Integralną częśd niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……… 
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