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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

umowa zawarta w dniu .................... w Kolbuszowej 

pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej przy ulicy Piłsudskiego 111, 36-100 Kolbuszowa, 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Rzeszowie  - XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000593583, NIP 814-16-85-725, REGON 363020205 o kapitale zakładowym 818.000,00 zł 

reprezentowana przez Adama Maternia – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Wytwarzającym” 

a 

……….......................................................  zwanym dalej „Odbiorcą”  

 

o następującej treści: 

 

podstawą zawarcia niniejszej umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Wytwarzający udziela zamówienia, a Odbiorca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na 

odbiorze  transporcie i zagospodarowaniu poprzez odzysk skratek i piasku z Oczyszczalni 

Ścieków w Kolbuszowej Dolnej,  ul Łąkowa.  

2. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu piasku z 

piaskownika (kod odpadu 19 08 02) oraz skratek (kod odpadu 19 08 01) z oczyszczalni 

ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul Łąkowa.  

3. Przewidywana przez Wytwarzającego ilość odpadów w okresie trwania umowy: 

a) piasku z piaskownika – około 320 Mg; 

b) skratek – około 60 Mg. 

4. Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2018 poz. 992) przez 

gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, przetwarzanie 

odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze 

postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane  

w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami.  

§ 2 

Termin obowiązywania umowy: od dnia 01.01.2020 r.  do dnia 31.12.2021 r. 

 

 

§ 3 

Do prowadzenia całości spraw związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają: 

      1. Po stronie Odbiorcy   Pana/ią   -   ...................................  nr tel. ......................... 
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      2. Po stronie Wytwarzającego  P.– Jerzy Miroś     nr tel. 17 74 44 133 

 

§ 4 

1. Wytwarzający odpady zleca, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru odpadów z terenu  

Oczyszczalni Ścieków w Kolbuszowej 36-100 Kolbuszowa Dolna, ul Łąkowa własnym 

transportem, i do ich zagospodarowania.   

2. Odbiorca odpadów oświadcza, że posiada wszystkie dokumenty (zezwolenia) formalno-prawne 

związane z odbiorem, transportem i gospodarowaniem odpadów [skratek tj. odpadu  

o kodzie 19 085 01  i  zawartości piaskowników tj. odpadu o kodzie 19 08 02] . 

3. Z chwilą przekazania odpadów, Odbiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną 

 i finansową za załadunek, odbiór, transport i zagospodarowanie   przedmiotu umowy,  

a zwłaszcza wynikającą z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r –Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018r. poz. 799) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2018r. poz. 992). 

4. W przypadku kontroli służb Inspekcji Państwowych w następstwie których dojdzie do 

nałożenia ewentualnych kar finansowych na Zamawiającego (jako wytwórcę), a wynikających 

z transportu i zagospodarowania odpadu niezgodnego z prawem lub warunkami zawartymi  

w umowie Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu równowartości tych kar na rzecz 

Zamawiającego. 

5. Odbiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewozu transportowanych 

odpadów. 

6. Odbiorca będzie realizował niniejszą umowę, po każdorazowym otrzymaniu od 

Wytwarzającego powiadomienia telefonicznie , faxem lub emailem.  

7. Odbiór odpadów będzie odbywał  się w ciągu 3 dni, od dnia zgłoszenia.  

8. Odbiorca oświadcza, że samochody do transportu odpadów mają uszczelnione zbiorniki 

ładunkowe i zabezpieczone zamknięcia rozładunkowe przed przypadkowym otwarciem.  

 

§ 5 

1. Odpady skratek i piasku odbierane będą z terenu oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej przy ul. 

Łąkowej w dni robocze w godzinach od 07:00 do 15:00. 

2. Odbiorca musi dysponować środkami transportu przystosowanymi do przewozu odpadów. 

3. Podstawą do zapłaty za wykonanie usługi będą faktury oraz dokumenty potwierdzające 

zważenie odpadu. Ważenie odpadów odbywać się będzie na wadze ZGKiM w Kolbuszowej 

przy ul. Piłsudskiego  111 A 

4. Na podstawie kwitu wagowego  wystawiona zostanie -  Karta Przekazania Odpadu.   

 

§ 6 

1. Ilość wywożonych odpadów będzie określana na podstawie ważenia ładunku na wadze 

samochodowej na terenie Wytwarzającego. 
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2. Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo przy wjeździe oraz wyjeździe wjechać samochodem 

na wagę, celem zważenia ilości załadowanych odpadów. 

3. Ilości wywożonych odpadów będzie określana na podstawie dowodów ważenia ładunku na 

wadze Wytwarzającego lub innej wadze zlokalizowanej na terenie Gminy Kolbuszowa.   

4. Odbiorca jest zobowiązany każdorazowo odebrać za pisemnym potwierdzeniem od 

pracownika obsługi wagi kwit ważenia. 

5. Obsługa wagi pracuje w dni robocze w godzinach od 700 do 1500. 

6. W szczególnych przypadkach, tj. kiedy nie jest możliwe zważenie samochodu przy wjeździe, 

wówczas waga ładunku będzie wyliczana ze średniej tary samochodu; 

§ 7 

W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wytwarzający zobowiązuje się do: 

a) terminowego regulowania należności za wykonanie przedmiotu umowy w formie 

przelewu na rachunek Odbiorcy wskazany w fakturze, w terminie …… dni od daty 

otrzymania faktury; 

b) w razie opóźnienia zapłaty za przedmiot usługi Wytwarzający zobowiązany jest do 

zapłacenia ustawowych odsetek za opóźnienie.  

§ 8 

1. Usługę związaną z transportem osadów, Odbiorca powierza do wykonania podwykonawcy, tj.: 

firmie ……………………………………  

2. Podwykonawca posiada decyzję nr …………………. z dnia …………………..na przewóz 

osadów wydaną przez  …………………………………………………… . 

3. Odbiorca ponosi wobec Wytwarzającego pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy, 

który wykonuje  przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 9 

 

1. Wytwarzający  zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy  za odebrany towar niezmienną cenę w 

wysokości netto ………. złotych za 1 Mg odebranych odpadów  (słownie zł : 

…………………. gr ………………). 

2. Do ceny netto doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 

3. Wartość umowy netto strony określają na kwotę … …….. zł  plus podatek VAT w wysokości 

…………. zł, razem brutto  …………… zł słownie ( ……………………gr…………..  plus 

podatek VAT w wysokości ………………………zł…………gr.  (słownie 

brutto:…………………………………………………………….  ). 
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4. Należność za wykonane dostawy Zamawiający zapłaci przelewem na konto Wykonawcy nr: 

.............................................................................. w ciągu ……… dni od daty dostarczenia 

faktury,  

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

stanowiące iloczyn cen jednostkowych odpadów  pomnożoną przez odebraną  ilość wyrażoną 

w Mg wraz z obowiązującym podatkiem VAT 

7. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, cena brutto 

wynagrodzenia zostanie skorygowana o zmianę podatku VAT. 

8. Wytwarzający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów z tytułu zmniejszenia ilości 

wywożonych odpadów w czasie trwania umowy. 

§ 10 

1. Strony postanawiają, że Odbiorca odpadów będzie przekazywał Wytwarzającemu fakturę  

wystawianą ostatniego dnia każdego miesiąca, po wykonaniu usługi.  

2. Podstawą do wystawienia faktury przez Odbiorcę będą dokumenty ważenia odpadów, 

określające  ilość odebranych odpadów w okresie rozliczeniowym. 

3. Należności za wywóz i zagospodarowanie odpadów będą płatne przelewem na rachunek 

Odbiorcy, podany na fakturze w ciągu …… dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej 

faktury.  

4. Za zwłokę w regulowaniu faktur Odbiorca może dochodzić odsetek ustawowych.    

§ 11 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie umowy w formie kar umownych. 

2. Odbiorca zapłaci Wytwarzającemu kary umowne w niżej podanych okolicznościach: 

a) za zwłokę w odbiorze przedmiotu umowy, tj.; po terminie określonym w § 4 ust. 7, w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za zgłoszoną ilość odpadu do wywozu, za każdy 

dzień zwłoki; 

b) za odstąpienie od umowy, za którą ponosi odpowiedzialność Odbiorca, w wysokości 0,5 

% wartości kontraktu (brutto), określonym w § 9 ust. 3, przy przyjęciu umownego 

zapotrzebowania w wysokości 360 ton odpadu.  

3. Wytwarzający zapłaci Odbiorcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z 

przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wytwarzającyw wysokości 0,5 % wartości 

umownego kontraktu (brutto), określonym w § 9 ust. 3, przy przyjęciu umownego 

zapotrzebowania w wysokości 360 ton odpadu.  

4. Odbierający wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego mu z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 
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5. Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość należnych kar umownych, Strony będą mogły 

dochodzić od siebie należności w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 12 

Strony  nie przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Odbiorcy .Wynagrodzenie 

wymienione w §9 ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z 

tytułu wykonania przedmiotu Umowy i Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego  

jakichkolwiek kwot przewyższających to wynagrodzenie 

 

§ 13 

Wskazana w § 1 ust. 2 umowy, ilości odpadu tj.( piasku z piaskownika – około 320 Mg i skratek – 

około 60 Mg) należy traktować jako ilość szacunkową. Wytwarzający zastrzega sobie prawo nie 

wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli 

wytwarzanie odpadów rzeczywiste będzie mniejsze od podanych bez jakichkolwiek konsekwencji 

finansowych i odszkodowań na rzecz Odbiorcy.  

 

§ 14 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy, jest możliwa w zakresie:   

- wystąpienia siły wyższej; 

oraz w przypadku 

a) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie  treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego;  

b) gdy utraci ważność jedna z decyzji związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 

odpadu;    

c) zmiany podwykonawcy (dotyczy transportu) przy pomocy, którego Odbiorca 

wykonuje przedmiot umowy.  

2. Inicjatorem powyższych zmian może być Wytwarzający lub Odbiorca poprzez pisemne 

wystąpienie w okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian oraz 

ich uzasadnienie.  

 

§ 15 

1. Wytwarzający odpady i Odbiorca zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy  

z jednomiesięcznym wypowiedzeniem. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca wykonuje zagospodarowanie odpadu niezgodnie  

z obowiązującymi przepisami lub utraci ważność decyzji związanych z odbiorem  

i zagospodarowaniem odpadu, Wytwarzający może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym. Wytwarzający zastrzega sobie również możliwość rozwiązania umowy 

przypadku, gdy Odbierająca spóźni się z odbiorem 7 dni. 

3. Rozwiązanie umowy powinno być dokonane w formie pisemnej.  

 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. Ewentualne spory wynikające z przedmiotu umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 

siedziby Wytwarzającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1986) oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 

1.                  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

1.1.        Zamawiający 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 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.1.1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej spółka z o.o. w Kolbuszowej tel.172275 227 http://www.zgkim.kolbuszowa.pl/ e-

mail zgkim@kolbuszowa.pl 

.1.1.2 Inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej spółka z o.o.   Kolbuszowa jest Pan Wiesław Haraf : e-mail: 

iod1@zgkim.kolbuszowa.pl,tel. 17 227 52 27, 

1.1.3     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO  

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Odbiór, transport  i zagospodarowanie poprzez odzysk skratek i piasku z oczyszczalni 

ścieków w Kolbuszowej Dolnej, ul Łąkowa” 

prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego. 

1.1.4.      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

1.1.5.      Pani/Pana 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; 

1.1.6.      Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

mailto:ido1@zgkim.kolbuszowa.pl
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1.1.7.      W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.1.8.      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 danych 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 

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

RODO; 

1.1.9.      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. 

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, a także w 

trakcie realizacji umow 

 

§ 18 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze Stron. 

 
Załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) Oferta Wykonawcy, 

3) Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub 

Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, 

4) Oświadczenie, że numer konta bankowego wskazanego przez Wykonawcę, nie jest rachunkiem bankowym, 

dla którego bank prowadzi rachunek VAT, 

5) Oświadczenie Wykonawcy czy jest podatnikiem VAT, 

7) Potwierdzenie dokonania wpisu w Rejestrze REGON, 

 

 

WYTWARZAJĄCY              ODBIORCA 

 


