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PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O.
al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ
Tel. 18 264 07 77, Fax. 18 264 07 79
e-mail: di@ppkpodhale.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)

WZÓR UMOWY

Wywóz i przetwarzanie osadów ściekowych.

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do
przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez
Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów w SIWZ.
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UMOWA nr …./DT/…..
zawarta w Nowym Targu w dniu ……….. pomiędzy
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.
34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35a,
wpisaną KRS: 0000172849 Sąd Rejonowy dla Krakowa
NIP 735-25-32-366, REGON 492916321,
kapitał udziałowy: 108 867 000,00 zł opłacony w całości

Śródmieścia

w

Krakowie,

reprezentowaną przez:
Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego
zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a
…………………………………....................................................................,
NIP: .............................., Regon: ..........................,
reprezentowaną przez
.................................….. – …………………………………………
zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą
o następującej treści:
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w BZP Nr ….. w
dniu…….

§1
Przedmiotem umowy jest transport i przetwarzanie przez Wykonawcę ustabilizowanych komunalnych
osadów ściekowych o kodzie 19 08 05, zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.
z 2014 roku, poz. 1923), zwanych w dalszej części osadami, z oczyszczalni ścieków będących w
eksploatacji Zamawiającego.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę transportu oraz przetwarzania
(unieszkodliwianie lub odzysk) osadów powstających w oczyszczalniach ścieków
eksploatowanych przez Zamawiającego.
2. Usługi wymienione w § 2 ust.1 mogą być świadczone jako usługa transportu i przetwarzania
osadów lub jako usługa przetwarzania osadów.
3. Szacunkowa ilość osadów przewidziana do przetworzenia z podziałem na oczyszczalnie:
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Lokalizacja – oczyszczalnia ścieków

Sposób gromadzenia
odpadów

Szacunkowa
ilość osadu
[Mg / 3 lata]

Czarny Dunajec, ul. Kantora 136a,
34-470 Czarny Dunajec

kontener

3 900

Maniowy, ul. Ks. Antoniego Siudy,
34-436 Maniowy

kontener

1 290

Niedzica, os. Polana Sosny 2,
34-441 Niedzica

kontener

2 340

Trute, Trute, 34-404 Klikuszowa

kontener

1 560

Szczawnica, ul. Główna 260,
34-460 Szczawnica

kontener

4 050

Krościenko n/Dunajcem,
ul. Sobieskiego, 34-450 Krościenko n.D.

kontener

1 890

Łopuszna, ul. Szkolna 16,
34-432 Łopuszna

kontener

1 560

Dębno, ul. Jana Pawła, 34-434 Dębno

poletko

60

Frydman, ul. Kościelna 29,
34-435 Frydman

poletko

60

4. Zamawiający szacuje, że około 20 % osadów przewidzianych do wywozu będzie realizowane
transportem własnym Zamawiającego, Zamawiający poinformuje Wykonawcę, które partie
osadów będą realizowane transportem własnym Zamawiającego. W przypadku transportu osadu
samochodem Zamawiającego, Wykonawca udostępni miejsce i środki niezbędne do spłukania
kontenera po wyładunku osadu.
5. Zamawiający nie dopuszcza odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 roku poz. 21 z późn. zm.) tj. odzysk
polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianych jako
uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy
przeznaczone do produkcji pasz.
§3
Obowiązki Wykonawcy:
1. Odbiór osadów będzie wykonywany na każde żądanie zgłoszone przez Zamawiającego na
podstawie informacji przesłanej drogą faksową lub drogą elektroniczną. Częstotliwość wywozów
będzie wynikać z ilości wytwarzanego osadu. Orientacyjny Harmonogram wywozów osadów
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w ciągu …… dni roboczych od otrzymania zgłoszenia do wywozu
kontenera z osadami oraz do podstawienia pustego kontenera w miejsce wywożonego z
określonej w zgłoszeniu oczyszczalni ścieków.
3. Odbiór osadów z oczyszczalni jest możliwy w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze.
Zamawiający dopuszcza odbiór osadu w innych dniach i godzinach w uzasadnionych
przypadkach, po wcześniejszych ustaleniach.
4. Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy kontenery będące w jego posiadaniu, opisane w
punkcie 6 III części SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.
W przypadku wykorzystania do wywozu kontenerów Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje
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się do każdorazowego zwrotu kontenerów będących własnością Zamawiającego. Zamawiający
nie zgadza się na wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji w kontenerach, które są jego
własnością. W przypadku uszkodzenia kontenerów podczas transportu wykonywanego przez
Wykonawcę, koszt naprawy oraz koszt zapewnienia zastępczego kontenera ponosi Wykonawca.
W przypadku zniszczenia lub zagubienia kontenera Zamawiającego, Wykonawca zwróci
Zamawiającemu kontener o identycznych parametrach.
5. Wykonawca nie może przekazywać kontenerów Zamawiającego osobom trzecim oprócz
Podwykonawców wskazanych w § 6 ust. 4 oraz nie może ich wykorzystywać w innym celu niż do
przewozu osadów Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym kontenerów będących w
posiadaniu Zamawiającego.
7. W celu dokonania odbioru osadu z oczyszczalni ścieków wymienionych w § 2 ust. 3. Wykonawca
jest zobowiązany każdorazowo podstawić pusty kontener na oczyszczalni ścieków, z której
dokonany zostanie odbiór. Wykonawca musi zapewnić kontener na podmianę w przypadku, gdy
Zamawiający nie dysponuje pustym kontenerem na oczyszczalni, z której następuje odbiór osadu.
Podstawiane kontenery muszą być dostosowane wielkością do wymiarów pomieszczeń na tych
obiektach, wymiarów bram wjazdowych, a także możliwości ustawień podajników zamontowanych
przy prasach odwadniających oraz rozstawu prowadnic.
8. Po wjeździe na teren Zamawiającego pracownik Wykonawcy zobowiązany jest do okazania
dokumentu tożsamości na żądanie pracownika Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do ważenia samochodu z dostawą osadów na miejscu
przetwarzania osadów. Kartę przewozu odpadu (załącznik nr 3 do umowy) wraz z dowodem
ważenia Wykonawca prześle Zamawiającemu na adres poczty elektronicznej lub fax wskazane w
§ 8 ust. 1 punkt 1.2.b najpóźniej na drugi dzień roboczy po wykonaniu usługi odbioru osadów.
10.
Wykonawca zobowiązuje się, iż odbiór każdej partii osadów potwierdzi zbiorczą kartą
przekazania odpadu zgodnie z § 4 ust. 5 Wykonawca zwróci podpisany jeden egzemplarz każdej
karty w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, jako załącznik do faktury. Dokumenty będą
wystawiane przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującym prawem. Strony będą stosować
miesięczne karty przekazania odpadów.
11.
Odbiór osadów objętych niniejszą umową będzie wykonywany sprzętem dostosowanym do
rodzaju, sposobu gromadzenia oraz stanu skupienia osadów.
12.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania z należytą starannością,
zachowując szczególną dbałość o mienie Zamawiającego.
13.
Wykonawca dopilnuje, aby na skutek działań związanych z realizacją niniejszej umowy nie
następowały wycieki i inne emisje substancji szkodliwych do środowiska.
14.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną za realizację przedmiotu
umowy,
w tym w szczególności skutki ewentualnych wypadków oraz naruszeń Ustawy o odpadach z dnia
14.12.2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.) i Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia
27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).
15.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
i osobom trzecim wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy, jego podwykonawców lub osób
zatrudnionych przez Wykonawcę przy realizacji umowy.
16.
W przypadku zanieczyszczenia terenu podczas wykonywania transportu osadów Wykonawca
zapewni usunięcie skutków i przywrócenie zanieczyszczonego terenu do stanu pierwotnego.
17.
Wykonawca zobowiązuje się, aby na skutek działań związnych z realizacją niniejszej umowy
zachować właściwe warunki BHP.
18.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) należyty nadzór nad osobami zatrudnionymi przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
umowy,
b) posiadanie przez zatrudnione przez Wykonawcę osoby wymaganych aktualnych badań
lekarskich, kwalifikacji i uprawnień zawodowych,
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c) wyposażenie zatrudnionych przez Wykonawcę osób w niezbędne środki ochrony osobistej
(indywidualnej).
19.
W przypadku powierzenia Wykonawcy do przetwarzania danych osobowych, w trakcie
realizacji umowy zobowiązuje się on do zachowania ich w poufności.
§4
Obowiązki Zamawiającego:
1. Zgłaszanie wywozów osadów drogą faksową na numer ………… lub adres poczty elektronicznej:
……………………………. w godzinach od 7:00 do 15:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Za załadunek osadów do kontenerów odpowiedzialny jest Zamawiający.
3. Zamawiający dokonuje zgłoszenia odbioru osadów w chwili wypełnienia danego kontenera bądź
zgromadzenia odpowiedniej ilości osadu do transportu. W sytuacjach awaryjnych możliwy jest
odbiór osadów przy niepełnym zgromadzeniu osadów po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. Zamawiający zobowiązany jest do tworzenia warunków umożliwiających prawidłowe gromadzenie
osadów oraz tworzenia możliwości wywozu kontenerów bądź dojazdu do nich jak np. otwierania
bram, odśnieżania placu manewrowego oczyszczalni oraz nie dopuszczania do zastawiania
samochodami wjazdu na teren oczyszczalni.
5. Zamawiający zobowiązany jest sporządzić i przekazać Wykonawcy zbiorcze karty przekazania
odpadu, obejmujące osad przekazany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego oraz
przedstawić je do podpisu Wykonawcy w terminie do 7 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy karta przekazania odpadu.
6. Zamawiający zobowiązuje się, aby przy wykonywaniu czynnościzwiąznych z realizacją niniejszej
umowy zachować właściwe warunki BHP.
§5
Strony zobowiązują się przy wykonywaniu umowy przestrzegać obowiązujące przepisy, w
szczególności:
 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.),
 Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z
późn. zm.),
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014 r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
 Ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 z późn.
zm.).

1.

2.

3.

4.

§6
Wykonawca przejmuje od Zamawiającego z chwilą przekazania osadów odpowiedzialność za
gospodarowanie osadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawa o odpadach z
dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.).
Wykonawca
oświadcza,
iż
będzie
posiadał
wszelkie
wymagane
prawem
decyzje/zezwolenia/koncesje do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszej
umowy przez cały okres jej obowiązywania. Wykonawca niezwłocznie poinformuje
Zamawiającego o wszelkich zmianach w zakresie tych zezwoleń. Potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę kopie decyzji/zezwoleń/koncesji niezbędnych do świadczenia
przedmiotu umowy stanowią załącznik nr 2 do umowy.
Wykonawca może zlecić Podwykonawcy, wskazanemu w ust. 4, prace które są konieczne dla
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 pod warunkiem, że Podwykonawca, któremu
Wykonawca
powierzy
wykonanie
powyższych
czynności
posiada
konieczne
decyzje/zezwolenia/koncesje na wykonanie tych usług. Wykonawca będzie odpowiedzialny w
stosunku do Zamawiającego za działania lub zaniechania Podwykonawców, którym zlecił
wykonywanie czynności objętych niniejszą umową, tak jak za własne działania lub zaniechanie.
Wykonawca oświadcza, że Podwykonawcą jest firma:
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a) …………………………………………., NIP ...................., REGON………………………..
b) …………………………………………., NIP ...................., REGON………………………..
5. Wykonawca nie może zlecić prac objętych niniejszą umową innym podmiotom, niż wskazano w
ust. 4, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca musi zgłosić Zamawiającemu każdego
podwykonawcę na 14 dni przed zaangażowaniem podwykonawcy do wykonania części
przedmiotu umowy. Zawiadomienie musi zawierać treść umowy pomiędzy Wykonawcą a
podwykonawcą, zakres prac oraz kwotę wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
6. W sytuacji korzystania przez Wykonawcę z Podwykonawców wynagrodzenie na rzecz
Wykonawcy będzie płatne po okazaniu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, iż należne mu
wynagrodzenie zostało zapłacone.
7. Wykonawca oświadcza, że wykonując niniejszą umowę nie naruszy warunków określonych
w decyzjach/zezwoleniach/koncesjach, o których mowa w ust. 2 i 3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

§7
Ceny netto za wykonanie usługi odbioru i przetwarzania osadów wynoszą odpowiednio:
a) za 1 Mg przetwarzania osadu - ………… zł.
Cena zawiera wszystkie koszty związane z przetwarzaniem osadów, opłatę marszałkowską,
ważeniem samochodu z dostawą osadów na miejscu przetwarzania oraz wszystkie inne
koszty niezbędne do wykonania usługi.
b) za transport (cena zryczałtowana za 1 kurs dla wszystkich oczyszczalni będących w
eksploatacji Zamawiającego, obejmująca dojazd do oczyszczalni a następnie do miejsca
przetwarzania) - ……………….. zł.
Cena zawiera koszty udostępnienia kontenerów na podmianę oraz inne koszty niezbędne do
wykonania przedmiotowej usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy
z zastosowaniem powyższych cen przez cały okres obowiązywania umowy. Zmiana ceny może
być podyktowana wyłącznie zmianą przepisów w zakresie wywozu i przetwarzania odpadów,
zmianą stawek opłat marszałkowskich. Dopuszcza się możliwość zmiany ceny transportu
ustalonej jako stała w okresie realizacji umowy wyłącznie w sytuacji zmiany ceny paliwa o +/- 15
% w stosunku do ceny bazowej z dnia zawarcia umowy. Jako cenę bazową ustala się cenę
hurtową oleju napędowego „Ekodiesel” wg PKN Orlen, widocznej na www.orlen.pl w zakładce
„hurtowe ceny paliw” z dnia wejścia stawek w życie. Zmiana ceny paliwa w założonym przedziale
musi utrzymywać się co najmniej przez okres minimum dwa miesiące, aby zmiana ceny była
możliwa. Zmiana ceny za transport, o której mowa w § 7 ust. 1b będzie możliwa po złożeniu
takiego wniosku przez jedną ze stron umowy. Nowa cena transportu będzie zmieniona
proporcjonalnie do zmiany średniej ceny paliwa za okres dwóch miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku, o którym mowa powyżej, w stosunku do ceny bazowej i w odniesieniu do
udziału kosztów paliwa w cenie transportu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w
formularzu ofertowym. Zmiana ceny musi być potwierdzona odpowiednim aneksem do umowy
podpisanym przez strony umowy.
Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej
wysokości.
Strony ustalają 14 dniowy termin płatności od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Strony ustalają miesięczny okres fakturowania.
Podstawą do zapłaty faktur będzie ich dostarczenie Zamawiającemu wraz z podpisaną kartą
przekazania odpadu.
Należność za usługę Zamawiający będzie wpłacał przelewem na konto Wykonawcy o numerze
umieszczonym na fakturze VAT.
Za opóźnienie w zapłacie należności za wykonaną usługę Wykonawca ma prawo do naliczania
Zamawiającemu ustawowych odsetek, za wyjątkiem sytuacji określonej w § 6 pkt 6 umowy.
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§8
1. Osobami koordynującymi przedmiot umowy są:
1.1.
W imieniu Wykonawcy:
a) ……………………………………
b) ……………………………………
1.2.
W imieniu Zamawiającego:
a) Leokadia Błachut, Dział Techniczny, tel. 18 266 52 42 w. 26, 512 470 041, fax. 18 264 07 79,
adres poczty elektronicznej: leokadia.blachut@ppkpodhale.pl
b) Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wykonywania czynności, o których mowa w §
4 ust. 1 jest Kierownik SUS Transport Wiesław Jarończyk, tel. 18 265 39 94, 512 470 092,
adres poczty elektronicznej: sustransport@ppkpodhale.pl
§9
1. Umowa została zawarta na czas określony tj. od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.
2. Po zakończeniu obowiązywania umowy Wykonawca zwróci do 5 dni roboczych kontenery
Zamawiającego w stanie technicznym niebudzącym wątpliwości Zamawiającego. Protokół odbioru
wykonania usługi zostanie sporządzony do 21 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w
przypadku naruszenia warunków umowy przez Wykonawcę, po wcześniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaprzestania naruszenia i wyznaczenia odpowiedniego terminu, utraty
decyzji/zezwoleń/koncesji niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową lub w wyniku
wspólnej decyzji Zamawiającego i Wykonawcy.
4. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia braku zapłaty przez Zamawiającego dwóch kolejnych faktur pomimo przesłanego
wezwania do zapłaty, za wyjątkiem braku przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o zapłacie
mu należnego wynagrodzenia określonego w § 6 pkt 6 umowy.
5. Zamawiający oprócz przypadków o których mowa w ust. 7 może odstąpić od umowy również w
przypadku:
a) Wykonawca znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi w stan
likwidacji w celach innych, niż przekształcenie przedsiębiorstwa lub połączenia się z innym
przedsiębiorstwem,
b) Wykonawca nie zapewnił sprzętu lub pracowników posiadających wymagane kwalifikacje do
wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy,
c) Wykonawca w sposób istotny naruszył postanowienia umowy,
d) Wykonawca nie przystąpił w terminie do realizacji umowy
e) Wykonawca nie przedstawił umowy łączącego z podwykonawcą.
6. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z winy Wykonawcy lub
w przypadku rażącego naruszenia warunków umowy – w wysokości 12% wartości umowy,
określonej jako iloczyn szacunkowej ilości osadów wskazanej w § 2 ust. 3 umowy i ceny
przetwarzania osadu określonej w § 7 ust 1a.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę z winy Zamawiającego – w
wysokości 12% wartości umowy, określonej jako iloczyn szacunkowej ilość osadów wskazanej w
§ 2 ust. 3 umowy i ceny przetwarzania osadu określonej w § 7 ust 1a.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.
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4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w wysokości 500 za każdy
przypadek naruszenia.
5. Ograniczenie przez Zamawiającego szacunkowej ilości osadów do transportu i przetwarzania nie
rodzi jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w zakresie odszkodowania z tego tytułu. Zwiększenie
oraz zmniejszenie szacunkowej ilości osadów do przetwarzania lub transportu i przetwarzania
będzie rozliczane według stawek przewidzianych przez postanowienia niniejszej umowy.
6. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
8. Zapisy umowne o karach stanowią samodzielną podstawę prawną ich dochodzenia w przypadku
odstąpienia lub rozwiązania umowy.
9. Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości
1 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy rozumianej jako
suma iloczynów szacunkowej ilości osadów wskazanej w § 2 ust. 3 umowy i ceny przetwarzania
osadów określonej w § 7 ust 1a oraz szacunkowej ilości kursów podanej w punkcie 3 III części
SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” i ceny za transport określonej w § 7 ust 1b tj.: ………………..
zł (słownie: …………………………….). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Strony postanawiają, że 100 % zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia
podpisania bezusterkowego protokołu końcowego odbioru wykonania usług i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane,
§ 11
1. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego okoliczności (siłę wyższą),
mogące zmienić zaplanowany harmonogram realizacji umowy bądź uniemożliwić jej
przeprowadzenie w ustalonym terminie.
2. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niemożliwe do przewidzenia
i niemożliwe do zapobieżenia, w chwili zawarcia umowy, na których powstanie żadna ze Stron nie
miała wpływu i których powstaniu nie mogła zapobiec, a w szczególności pożary, trzęsienia ziemi,
powodzie, blokady, działania organów państwa, zamieszek, oraz inne okoliczności przez strony
nieprzewidzianych.
3. Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania Umowy
oraz strajk pracowników Wykonawcy nie będą uznawane przez Zamawiającego za okoliczności
Siły Wyższej.
4. O działaniu siły wyższej strona powinna niezwłocznie pisemnie zawiadomić drugą stronę pod
rygorem niemożności powoływania się na okoliczności jej działania oraz przedsięwziąć wszelkie
możliwe środki w celu minimalizacji skutków działania siły wyższej.
5. W sytuacji, gdy zdarzenia Siły Wyższej i/lub jej skutki trwają dłużej niż 3 miesiące – strony
podejmą decyzję co do możliwości kontynuacji umowy.
6. Obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy w takim zakresie, w jakim to niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło
na skutek zdarzeń Siły Wyższej.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego a także Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.)
oraz Ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.
zm.).
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2. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z ogłoszeniem Zamawiającego o
przetargu.
3. Obie Strony oświadczają, że w przypadku sporu powstałego w związku z realizacja umowy,
podejmą próbę polubownego załatwienia sporu.
4. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą
rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca odbioru osadów.
§ 13
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.

ZAŁĄCZNIKI
1. Orientacyjny harmonogram wywozów osadów.
2. Decyzje/zezwolenia/koncesje.
3. Wzór karty przewozu odpadu.
4. Oferta Wykonawcy wraz z ogłoszeniem Zamawiającego o przetargu.
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