UMOWA o usługę Nr 01/UU/2021 z dnia ……………. roku

UMOWA o usługę Nr 01/UU/2021
zawarta w Słubicach w dniu ………… roku pomiędzy Zakładem Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o. o.
z siedzibą w Słubicach, przy ul. Krótkiej 9, 69-100 Słubice, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego
w
Sądzie
Rejonowym
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000192465, legitymującym się numerem NIP 5980003799, reprezentowanym przez Kazimierza
Górę - Prezesa Zarządu,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………
reprezentowanym przez: …
zwanym dalej Wykonawcą,
w rezultacie ZAPROSZENIA DO PISEMNEGO SKŁADANIA OFERT z dnia 27.04.2021 roku w ramach
postępowania o udzielenie zamówienie w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z §5 ust. 2
„Regulaminu udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Usług Wodno-Ściekowych
Sp. z o.o.” na usługę pn. „Załadunek, wywóz oraz zagospodarowanie komunalnych osadów
ściekowych po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Słubicach”, o
następującej treści:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się
do wykonania świadczenia usługi polegającej na załadunku, wywozie i zagospodarowaniu
osadu ściekowego o kodzie 19 08 05 po mechanicznym odwodnieniu z Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków w Słubicach w ilości około 2 000 Mg/rok.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia osadów przeznaczonych
do załadunku, wywozu i odzysku.
3. Wywóz osadów dokonywany będzie pojazdem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
zapewnić szczelny, zabezpieczony przed wypadaniem i niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych transport osadów ściekowych. Załadunek i transport muszą być zgodne
z przepisami, a w szczególności z: Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016r. w
sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 2016r. poz.1742), Ustawą o
transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r. (tj. Dz.U. 2019 poz. 2140) i Ustawą z dnia
20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021 poz. 450).
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić posiadany numer rejestrowy w Bazie danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami tzw. (BDO) w zakresie
przetwarzania odpadu, w tym na transport odpadu o kodzie 19 08 05.
5. Odbiór osadów dokonywany będzie na podstawie „Karty przekazania odpadów”. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami Zamawiający na bieżąco będzie wystawiać Kartę przekazania
odpadów w elektronicznym systemie BDO, a Wykonawca niezwłocznie, każdorazowo będzie
potwierdzać przyjęcie Osadów w systemie BDO. W ramach potwierdzenia przyjęcia Osadów
Wykonawca jest zobowiązany skorygować w Karcie przekazania odpadów w elektronicznym
systemie BDO masę przyjętych Osadów jeżeli jest ona inna niż masa podana przez posiadacza.
Godzina przyjęcia Osadu musi być każdorazowo potwierdzana na elektronicznej karcie
przekazania odpadu, a o wszelkich wprowadzanych zmianach Wykonawca jest zobowiązany
poinformować niezwłocznie elektronicznie Zamawiającego.
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6. W przypadku powierzenia wykonania jakichkolwiek czynności osobie trzeciej, Zleceniobiorca
odpowiada za czynności tej osoby jak za swoje własne.

§2

Wszelkie konsekwencje wynikające z braku technicznych możliwości realizowania przedmiotu
umowy ponosi Wykonawca.
1.

§3

Usługi będą świadczone w szczególności zgodnie z następującymi uregulowaniami
prawnymi:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257).
3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219).

§4
Niniejsza umowa obowiązuje między stronami od dnia jej podpisania przez 12 miesięcy.
Każdorazowy termin wykonania usługi będzie uzgadniany telefonicznie, jednak nie później niż trzy
tygodnie od zgłoszenia Zamawiającego.

§5
I.

Wykonawca usługi zobowiązany jest do:
1. wprowadzenia i zmieszania z gruntem komunalnych osadów ściekowych nie później niż
następnego dnia po ich przetransportowaniu,
2. stosowania osadów w odległości minimum 100m od najbliższych zabudowań mieszkalnych,
ujęć wody i zakładów produkcji żywności,
3. stosowania osadów w odległości minimum 50m od cieków wodnych,
4. dostarczenia wykazu gruntów miejsc stosowania osadów zawierającego m. in.
miejscowości, numery obrębu geodezyjnego, numery działek oraz w przypadku dzierżawy
zgodę właściciela gruntów na stosowanie osadów komunalnych,
5. dostarczenia niezbędnej dokumentacji geologicznej i geodezyjnej gruntów, na których
osady mają być stosowane,
6. wykonywania w imieniu Zamawiającego badania gruntów, na których będą stosowane
osady ściekowe, metodami referencyjnymi przez akredytowane laboratorium zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257),
7. przedłożenia dla Zamawiającego oświadczenia, że grunty na których mają być stosowane
komunalne osady ściekowe w celach określonych w art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012
roku o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797) nie są objęte zakazami zgodnie z art. 96 ustęp 12
ww. ustawy.
8. termin wywozu będzie uzgadniany telefonicznie i pisemnie. Zostanie on rozpoczęty
w terminie nie krótszym niż 7 dni od powiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska o miejscu przeznaczenia i terminie wywozu osadu.
9. zapewnienie należytego ładu i porządku oraz przestrzeganie przepisów BHP
i przeciwpożarowych,
10. uporządkowanie miejsca wykonania usługi,
11. wykonywanie usługi z należytą starannością.
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II.

III.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na jego życzenie wyników
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych osadów wykonywanych z częstotliwością
i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U.2015. poz. 257 z dnia 25.02.2015r.) przez akredytowane
Laboratorium.
Rejestrowanie ilości Osadów ściekowych:


Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać każdorazowo ważenie wszystkich
samochodowych środków transportowych wywożących Osad z oczyszczalni
ścieków,



ostateczne rozliczenie ilości Osadów ściekowych przekazanych do gospodarowania
odbywać się będzie na podstawie kwitów wagowych z legalizowanej wagi,
zadeklarowane miejsca dostarczenia Osadów muszą być zgodne z Kartą Przekazania
Odpadów w bazie BDO.



1.
2.
3.

IV.

Wykonawca zobowiązany jest przed wywozem przedstawić Zamawiającemu listę
pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi. Zmiana listy pojazdów oraz listy osób
wymaga poinformowania w formie pisemnej lub elektronicznej Zamawiającego.

V.

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy na jego życzenie wyników
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych osadów wykonywanych z częstotliwością
i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz.U.2015. poz. 257 z dnia 25.02.2015r.) przez akredytowane
Laboratorium.

§6

Za wykonanie świadczenia określonego w § 1 ust. 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie w wysokości …………. netto za 1 Mg osadów.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie powiększone o stawkę podatku VAT obowiązującą
w momencie wystawiania faktur.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie.

§7

Płatność za odbiór osadu danej partii, odbywać się będzie w formie przelewu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kartami przekazania odpadu. Karta
Przekazania Odpadu (KPO) musi być prawidłowo wystawione tzn.: potwierdzona w systemie przez
Zamawiającego, przez transportującego oraz przez osobę, która przyjęła odpad. Również KPO musi
zawierać poprawną masę odpadu , zgodną z dowodem ważenia.

§8
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umową w wysokości:
a) 2 000,00 zł za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
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2.

3.

1.

2.

b) 5 000,00 zł gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
Wskazane w paragrafie niniejszym kary umowne nie ograniczają uprawnienia stron do
dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy na zasadach ogólnych, w szczególności Zamawiający niezależnie od wysokości kary
umownej będzie mógł dochodzić od Wykonawcy kwoty przewyższającej zastrzeżoną karę
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia niezależnie od kary
umownej określonej w ust. 1 ppkt a) Zamawiający według swego wyboru:
a) zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu,
b) zastrzega sobie prawo do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w celu
wykonania zamówienia lub usunięcia wad.

§9

W razie zaistnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zdarzeń powodujących
u Zamawiającego obowiązek zapłaty kar, grzywien, odszkodowań itp. związanych z niniejszą
umową, Wykonawca będzie obowiązany pokryć szkody powstałe z tego tytułu
u Zamawiającego.
W szczególności w przypadku kontroli Inspekcji Państwowych i naliczenia ewentualnych kar
finansowych nałożonych na Zamawiającego (jako na wytwórcę) wynikających
z zagospodarowania osadów niezgodnie z warunkami zawartymi w umowie, zamawiający
obciąży finansowo Wykonawcę.

§ 10

Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
w formie aneksu do umowy, wyrażoną w formie pisemnej po rygorem nieważności.

§ 11
1.
2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Właściwym do rozstrzygania sporów w zakresie umowy jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.

§ 12
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

§ 13

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Zapytanie ofertowe z dnia 27.04.2021 roku.
2) Oferta wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

ZUWŚ Sp. z o.o. ul. Krótka 9, 69-100 Słubice

WYKONAWCA

Strona 4 z 4

