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           Załącznik nr 2 

UMOWA NA ODBIÓR OSADU/ projekt/ 

 

zawarta w dniu: ………. …….  r. pomiędzy:  

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. z adresem i siedzibą ul. Rynek 62, 26-

025 Łagów NIP 6572919724, REGON 362649786, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospo-

darczy, KRS 0000573274, Kapitał Zakładowy 11.050.000,00 zł, zwany w dalszej części umowy 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pawła Kudłacza - Prezesa Zarządu  

 

 a:  

 

……………… zam. ………………………………………………PESEL …………………………w 

ramach działalności gospodarczej prowadzonej pn…………………………………………………….., 

z adresem i siedzibą ………………………………………..……………, NIP ……………………….., 

REGON …………………………………… 

zwany w dalszej części umowy „ Odbiorcą”  reprezentowanym przez: 

1. …………………………… –……………………. 

 

§ 1 

1. Nazwa zadania: „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu 

ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie 

odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”. 

2. Przedmiotem umowy jest wywóz i  unieszkodliwianie ustabilizowanego komunalnego  

osadu ściekowego, odwodnionego powstającego w procesie oczyszczania ścieków i 

przeróbki osadów, oraz odbioru, transportu i zagospodarowania skratek i zawartość 

piaskownika z oczyszczalni ścieków w Łagowie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 

r. Ustawy o odpadach (Dz. U. 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Mini-

stra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. 

U. z 2015 roku, poz. 257 ze zm.). 

3. Szacunkowa ilość odwodnionego osadu ściekowego,  skratek i zawartość piaskownika 

do odbioru, transportu i zagospodarowania w czasie obowiązywania umowy zawartej 

w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego przetargu nie przekroczy: 

Kod odpadu 190801 skratki – ok. 6 ton 

Kod odpadu 190802 zawartość piaskownika – ok. 6 ton 

Kod odpadu 190805 osad ściekowy – 300 ton 

podstawa prawna: katalog odpadów – załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z 

dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. 2020 poz. 10) 

 

§ 2 

1. Wykonawca w czasie obowiązywania umowy zobowiązany będzie do odbioru, transportu i zago-

spodarowania odwodnionego osadu ściekowego pochodzącego z oczyszczalni ścieków w Łago-

wie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu każdorazowo kwitu wagowego po 

zważeniu ściekowego osadu odwodnionego, skratek i zawartości piaskownika na wadze towaro-
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wej (ważenie po stronie Wykonawcy usługi) w terminie do 7 dnia od daty odbioru z oczyszczalni 

w Łagowie. 

3. Odbiorca osadów oświadcza, że posiada wszystkie dokumenty formalno-prawne związane  

z przewozem, przyjęciem i zagospodarowaniem przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do dostarczenia pustych kontenerów, w 

których będą gromadzone, a następnie wywożone w celu unieszkodliwienia odpady i osady ście-

kowe pochodzące z Oczyszczalni ścieków w Łagowie. Pusty kontener wyposażony w zamknięcia 

umożliwiające ich transport zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien być przygotowany do 

załadunku oraz ustawiony w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych musi odbywać się zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami. 

6. W przypadku rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych do powiadomienia o formie pi-

semnej Zamawiającego o zamiarze przekazania osadów władającemu powierzchnią ziemi na któ-

rej osady te mają być stosowane 

7. Jeżeli osad będzie zagospodarowany na gruncie: 

1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową za przekazane przez 

Zamawiającego komunalne osady ściekowe oraz właściwy i zgodny z polskim prawem 

proces zagospodarowania.  

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową a także za zniszczenia własności 

prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem zwią-

zanym z realizacją niniejszego zamówienia. 

3) Odbiorca osadu będzie zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w terminie nie 

krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem wywozu i zagospodarowania osadu ściekowego 

oraz przed wywozem kolejnych objętości osadu, dokumentu określającego tytuł prawny 

do nieruchomości gruntowych, na których mają być stosowane osady ściekowe, wydane-

go przez właściwi organ, wykazujący iż Odbiorca jest władającym powierzchnią ziemi  

w rozumieniu art. 3 pkt 44 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowi-

ska ( Dz. U.2020, poz. 1219 z późn. zm.) 

4) Ustalona na podstawie obowiązujących przepisów dopuszczalna dawka osadu jaką można 

stosować na poszczególnych gruntach jest dawką nieprzekraczalną.  

 

§ 3 

1. Zamawiający będzie przekazywał wyłącznie własne i ustabilizowane osady odpowiadające 

wymogom wykorzystania, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 

2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 257 ze 

zm.).  

2. Odbiorca ponosi wszelkie koszty związane z ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz prze-

ładunkiem odpadów – jeżeli zaistnieje taka potrzeba, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz 

związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.  

3. Odbiorca zobowiązuje się do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego.  

4. Sprzęt użyty przez Odbiorcę podczas usługi musi być:  

1) Szczelny (nie powodować wycieków); 

2) Stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd); 

3) Mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich 

odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.  

5. W przypadku wystąpienia opóźnienia w wywiązaniu się przez Odbiorcę z niniejszej umowy 

Zamawiający ma prawo na podstawie niniejszej umowy zlecić odbiór, transport  

i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów innemu podmiotowi.  
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§ 4 

1. Zamawiający dla przekazanego osadu przedłoży Odbiorcy wyniki badań obejmujące oznacze-

nie dopuszczalnej dawki osadów ściekowych, zgodnie z § 3 Rozporządzeniem Ministra Śro-

dowiska z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 

257) dla osadu stosowanego na gruncie. 

2. Zamawiający zobowiązuje się wykonywać na swój koszt badania osadu ściekowego  

w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego.  

3. Częstotliwość badania osadu jest zgodna z wytycznymi. 

4. Jeżeli Odbiorca zastosuje osad na gruncie zobowiązuje się do przestrzegania stosowanej dawki 

osadu ściekowego określonego w opracowaniu agrochemicznym, jakie może zastosować na 

gruntach ornych, którymi dysponuje. Ponadto Odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania 

wymogów określonych w § 4 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 ro-

ku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. poz. 257) oraz wymogów zawartych 

w obowiązującej ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 779 z 

późn. zm.). 

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż Odbiorca wywozi komunalne osady ście-

kowe niezgodnie z warunkami zawartymi w posiadanej decyzji na prowadzenie działalności w 

zakresie gospodarowania odpadami oraz zagospodarowuje je w miejscu do tego nie przezna-

czonym, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na-

tychmiastowym, po jednokrotnym wezwaniu Odbiorcy do zmiany sposobu gospodarowania 

osadami.  

 

§ 5 

            Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie wykonawcy na wykonanie przedmiotu niniejszej umowy określonego  § 1  

wynosi: 

• Cena jednostkowa brutto za 1 tonę osadu ściekowego (łącznie z VAT) ……… zł/tona 

brutto (słownie: ………………………………… zł.), 

• Cena jednostkowa brutto za 1 tonę skratek (łącznie z VAT) ……… zł/tona 

brutto (słownie: ………………………………… zł.), 

• Cena jednostkowa brutto za 1 tonę zawartości piaskownika (łącznie z VAT) ……… 

zł/tona 

brutto (słownie: ………………………………… zł.), 

2. Łączna wartość zamówienia nie może przekroczyć ……………………… brutto (słownie 

…………………………………………. zł.) 

3. Ceny jednostkowe zawarte w ofercie nie ulegają zmianie.  

4. Szacunkowa ilość komunalnych osadów ściekowych wynosi ……….. Mg, piasku ……….. 

Mg, skratek ……….. Mg. Powyższa ilość w trakcie trwania umowy może ulegać zmianie. 

Ilość zgłoszonego do odbioru przedmiotu zamówienia będzie wynikała z faktycznego zapo-

trzebowania Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie przysługuje za rzeczywistą ilość odebranego osadu.  

6. Podstawą wystawienia faktury będą kwity wagowe oraz wystawione i potwierdzone pod 

względem ilościowym przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę w Bazie danych o pro-
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duktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) karty przekazania odpadów, o 

których mowa w § 2 z danego miesiąca. Kwity wagowe powinny być dołączone do każdej 

faktury pod rygorem wstrzymania dokonania płatności do dnia przedstawienia w/w dokumen-

tów.  

7. Wstrzymanie dokonania płatności o którym mowa w ust. 7 nie uprawnia Wykonawcy do nali-

czenia i zapłaty odsetek 

8. Wykonawca może wystawić i doręczyć zamawiającemu fakturę VAT za rzeczywistą 

ilość/wagę odebranego osadu w danym miesiącu po uprzednim zatwierdzeniu dokumentów o 

których mowa w § 2. 

9. W przypadku stwierdzenia nie odebrania odpadów w sposób ustalony niniejszą umową Za-

mawiający jest uprawniony do naliczania i potrącania kar umownych za każdy stwierdzony 

przypadek nieodebrania odpadów w terminie w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6 ust 2 niniejszej umowy.  

10. Nałożenie kary umownej nastąpi poprzez oświadczenie Zamawiającego w formie pisemnej li-

stem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres Wykonawcy wskazany w 

niniejszej umowie.  

11. Kary umowne mogą być potrącane z wierzytelnościami należnymi Wykonawcy od Zamawia-

jącego.   

 

 

§ 7 

Koordynatorem realizacji warunków umowy ze strony Odbiorcy będzie ..................................... 

………………………………., nr tel................................., a ze strony Zamawiającego……….. 

………………………………………. nr tel……………………………………………….. 

 

§ 8 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących:  

1/. Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku 

VAT.   

2/. Zmiany danych Stron umowy.  

 

 

§ 9 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane 

przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywil-

nego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.  

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

4. Specyfikacja oraz oferta stanowią integralną część umowy. 

 

§ 10 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW SP. Z O.O. NA 

PODSTAWIE OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA, ZAWARTYCH UMÓW I 

UDZIELONEJ ZGODY 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne roz-

porządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO1”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów 

Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów, tel. 41 343 70 58, e – mail: sekreta-

riat.puk@lagowgmina.pl 

▪ dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Usług Komunal-

nych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26 – 025 Łagów (Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z o.o.): e-mail: iodo@marwikpoland.pl   

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym realizacją umowy, sprawozdawczością oraz w celu wypełnienia obowiązków 

prawnych ciążących na Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. na zadanie pn.: 

Wykonanie drewnianego zadaszenia nad studnią, drewnianej pokrywy oraz drewnianego bębna 

na łańcuch 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie realizowana umowa 

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlece-

nie organów władzy publicznej z zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest 

Prezes Zarządu; 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych 

(kategorii archiwalnej dokumentacji, trwałości danego projektu i konieczności zachowania do-

kumentacji projektu dla celów kontrolnych itp.). Kategoria okresu przechowywania ustala się w 

oparciu o klasyfikacje i kwalifikacje dokumentu w jednolitym rzeczowym wykazie akt ; 

▪ posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania da-

nych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pa-

ni/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO.  

 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-

nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwa-
rzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie oraz nie może naruszać integralności protoko-
łu oraz jego załączników. 
 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapew-
nienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waż-
ne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
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              ODBIORCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 
 


