
WZÓR UM O WY   

 

W dniu …………………... w Woźnikach pomiędzy: 

Gminą Woźniki,  

42-289 Woźniki 

Rynek 11 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Woźnik – Michała Aloszko 

z kontrasygnatą Skarbnika - Beaty Buchenfeld; 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 

reprezentowanym przez: 

……………………… 

działającym na podstawie wpisu do CEIDG/KRS, którego aktualny odpis stanowi załącznik 

do niniejszej umowy    

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”  

została zawarta umowa o następującej treści: 

„Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni 

ścieków w Psarach” 

§1 

1. Mocą niniejszej umowy na warunkach w niej ustalonych Zamawiający zleca 

Wykonawcy gospodarowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpadami (transport, 

odbiór i odzysk) wytwarzanymi przez Zamawiającego na oczyszczalni ścieków w Psarach ul. 

Poznańska 2a – ustabilizowanymi komunalnymi osadami ściekowymi o kodzie odpadów 19 

08 05. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z: 

 Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.), 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 257), 

 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). 

3. Zamawiający oświadcza, że w związku z eksploatacją instalacji na oczyszczalni 

ścieków w Psarach nie wytwarza odpadów niebezpiecznych (w rozumieniu ustawy o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.). 

4. W chwili gdy Zamawiający jako wytwórca odpadów przekazuje odpady następnemu 

posiadaczowi odpadów tj. firmie posiadającej odpowiednie zezwolenie na odbiór, transport, 

odzysk, unieszkodliwienie lub koncesję na składowanie odpadów, odpowiedzialność za 

gospodarowanie odpadami przenosi się na tego następnego posiadacza odpadów, zgodnie z 

art. 27 ust. 3 Ustawy o odpadach.  

5. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w zakresie rzeczywistej szkody na zasadach określonych w Kodeksie 

Cywilnym. 

 



§2 

 

1. W ramach usługi gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

1.1.  Zapewnienia transportu, odbioru i odzysku odpadów: o kodzie 19 08 05 – 

komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Psarach przez podmiot 

posiadający zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni po otrzymaniu od Zamawiającego informacji telefonicznie lub 

drogą mailową. Gmina dysponuje dwoma kontenerami o pojemności 21 m3. 

1.2.  Przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.  

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do zbierania odpadów o kodzie 19 08 05 – komunalnych 

osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Psarach, 

§4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy ustala się za usługę, o 

której mowa w §1 ust. 1 w kwocie …….. zł + VAT za 1 Mg odebranego odpadu o 

kodzie 19 08 05. 

2. W przypadku zmian w zakresie podatku VAT lub innych dodatkowych opłat, 

wynagrodzenie ulegnie odpowiedniej zmianie i będzie obowiązywać z dniem wejścia 

w życie odpowiednich przepisów prawnych. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatne będzie na 

podstawie faktury, która Wykonawca wystawi dla Zamawiającego.  

4. Dane do faktury: 

- Nabywca: Gmina Woźniki, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki 

- Odbiorca: Urząd Miejski w Woźnikach, ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki 

5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT i posiada NIP 

……………………………..., Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 575-10-03-

013. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

odbiorcy.  

7. Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego rachunku 

na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania faktury. 

8. Za datę płatności strony ustalają datę obciążenia kwotą rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

§5 

W celu zapewnienia sprawnej realizacji umowy Zamawiający wyznacza ze swojej strony 

Klaudię Łopat (tel. 34 3669-904) e-mail …………………………………, zaś 

Wykonawca wyznacza ze swojej strony …………………………….. 

tel…………………….. e-mail …………………………….. 

 

§6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od …………………. r. do dnia 

31.12.2020r. z możliwością jej przedłużenia.  

2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia jedynie z uzasadnionej przyczyny. Wypowiedzenie umowy powinno 

nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać 

uzasadnienie.  

3. W przypadku istotnej zmiany kosztów odzysku odpadów wynikających z warunków 

rynkowych Strony przystąpią do negocjacji nowej stawki wynagrodzenia za usługę 



wywozu osadów. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia co do zmiany wysokości 

wynagrodzenia, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

4. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za porozumieniem w każdym czasie. 

 

§7 

Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski z siedzibą w Woźnikach przy ul.  

Rynek 11, 42-289 Woźniki. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim                

w Woźnikach jest Pani Daria Nowaczyk-Biegisz, e-mail: urzad@wozniki.pl. 

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

podstawie art. 6 ust.1 lit.c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO). Odbiorcą danych osobowych 

będzie Urząd Miejski w Woźnikach, podmioty udzielające wsparcia Urzędowi 

Miejskiemu w Woźnikach na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe 

będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych 

osobowych Wykonawcy narusza przepisy RODO. Dane nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu. Podanie danych jest 

dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji powyższego celu.8 

§8 

Wszelkie spory strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie, a w razie braku takiej 

możliwości właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

      §9 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz aktów prawnych wskazanych w §1 ust.2 umowy. 

      §10 

Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 

     §11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze. dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz. dla Wykonawcy. 

 

 

Wykonawca:                                                                                               Zamawiający: 

mailto:urzad@wozniki.pl

