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PROJEKT UMOWY – nr sprawy TS/1/2018 
pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie, Spółką z ograniczona 
odpowiedzialnością, ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
pod numerem NS-REJ.KRS 0000035284 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 92 
057 900,00 zł 
 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………… 
a 
……………………………………………………………………….., 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

 
……………………………………………………………………… 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego przetargu nieograniczonego na realizację 
zadania p.n. „Załadunek, transport i przetworzenie ustabilizowanych osadów ściekowych 
(kod 190805) z  oczyszczalni ścieków w Głogowie”, przeprowadzonych zgodnie z 
obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych przez PWiK w Głogowie, 
sp. z o.o. oraz Kodeksem Cywilnym. 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest załadunek, transport i przetworzenie (z wyłączeniem art. 96 

Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 
wraz z późniejszymi zmianami) ustabilizowanych osadów ściekowych (kod 190805) z  
oczyszczalni ścieków w Głogowie, zgodnie z ofertą założoną w przetargu 
nieograniczonym na realizację w.w. przedmiotu umowy, stanowiącą jej integralną 
część. 
Szacowana ilość wytworzonych osadów ściekowych w okresie obowiązywania 
umowy wyniesie – ok. 10 000 Mg. 
Osady będą przetwarzane przez Wykonawcę w procesie R/D……, zgodnie zapisami 
decyzji nr ……………… wydanej przez …………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do spełnienie następujących warunków: 
a) utrzymania stanu nawierzchni dróg (zakładowych i publicznych), placu 

sezonowania osadów zarówno pod względem czystości jak i struktury w czasie 
trwania usługi jak i po jej zakończeniu; 

b) użycia sprzętu spełniającego następujące wymagania: 
- szczelny (nie powodować wycieków); 
- stabilny (uniemożliwiający usuwanie się osadów oraz ich ewentualne 

pylenie); 
- mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów 

i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie 
realizacji; 

c) potwierdzenia odbioru i wykorzystania ustabilizowanych osadów ściekowych 
z MOŚ po ich wywozie na kartach ewidencji i przewozu odpadów, zgodnie z  
Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, 
poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami na podstawie wyników ważenia wagi 
zakładowej znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków; 

d) transportu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 
ścieków w Głogowie, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na transport nr 
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…………………….. z dnia ………………. wydanym przez 
………………………….. 

e) przetwarzania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z 
oczyszczalni ścieków w Głogowie, zgodnie z posiadanym zezwoleniem na 
odzysk/unieszkodliwianie nr …………………….. z dnia ………………. 
wydanym przez ………………………….. 

 
f) wywóz osadów będzie następował na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, 

nie później niż 5 dni od daty zgłoszenia – przewidywana częstotliwość 
wywozu osadów 1 raz na 3 miesiące. 

 
 

 
§2 

Termin realizacji: rozpoczęcie –  
zakończenie –  
    

 
§3 

1. Ustala się wynagrodzenie netto za wywóz i zagospodarowanie 1 tony osadu 
ściekowego, w wysokości ………….netto + obowiązujący podatek VAT, słownie: 
……………………………..+ obowiązujący podatek VAT. 

2. Należność zostanie zapłacona przez Zamawiającego po otrzymaniu faktury VAT, 
potwierdzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę kart ewidencji osadów oraz 
podpisaniu protokołu odbioru dla każdej części zagospodarowanych osadów, drogą 
przelewu w ciągu 30 dni na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem podatku VAT. 
4. Zamawiający gwarantuje Odbiorcy osady przebadane i spełniające pod względem 

jakości wymagania dotyczące ich przetworzenia. 
5. Po przekazaniu przez Zamawiającego ustabilizowanych osadów ściekowych pełna 

odpowiedzialność za  nie, w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
– Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013, poz. 21 wraz z późniejszymi zmianami, przechodzi na 
Wykonawcę. 

 
§4 

 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Współpracy ze służbami Zamawiającego dotyczącej koordynacji robót. 
2. Prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją umowy zgodnie                           

z warunkami wykonania i odbiorów oraz aktualnie obowiązującymi normami polskimi i 
innymi obowiązującymi przepisami. 

3. Zabezpieczyć pod względem BHP wszystkie  miejsca wykonywania  prac oraz 
składowania materiałów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Koordynowania prac, ochrony mienia, nadzoru BHP, utrzymania ogólnego porządku na 
terenie robót do niego przyległym, kompletowania oraz przedstawienia dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania umowy. 

5. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki oraz szkody 
powstałe  w okresie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający  nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
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7. Potwierdzania kart przekazania odpadu przy każdorazowym wywozie osadów z terenu 
oczyszczalni ścieków w Głogowie, w momencie rozpoczęcia jego wywozu.  

 
 

§5 
Wykonawca przedmiot umowy wykona siłami własnymi. 
 

§6 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
    Zamawiający 10% całości wynagrodzenia umownego. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 
    odpowiedzialność Wykonawca 10% całości wynagrodzenia umownego 
 

§7 
Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. 

§8 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, 
aneksem do umowy. 
 

§9 
Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy Strony poddają 
rozstrzygnięciu przez Sądy właściwe dla Zamawiającego. 
 

§10 
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§11 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PWiK w Głogowie sp. z o.o., ul. 
Łąkowa 52, 67-200 Głogów. 

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Administrator wskazuje 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się przez adres email: 
iod@pwik.glogow.pl. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane celem: 
a. realizacji zawartej z PWiK w Głogowie sp. z o.o. umowy lub podjęcia 

czynności niezbędnych do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. b 
Rozporządzenia) 

b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PWiK w Głogowie sp. z o.o. 
w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), 

c. dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust 1. lit. f Rozporządzenia) 
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4. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionych celach, Pani/Pana dane 
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Pani/Pana danych 
mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa lub podmioty biorące udział w realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi 
przepisami prawa związanymi z celem przetwarzania danych lub przez okres 
niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń a w przypadku wyrażenia przez 
Panią /Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu 
wycofania tej zgody. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje, w celu zawarcia i/lub 
realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp. z o.o., podanie przez Panią/Pana danych 
jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, 
jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub 
realizacji umowy z PWiK w Głogowie sp.  

 
§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron.               
 
WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 


