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UMOWA nr .................... 
 

zawarta w Szczecinie w dniu ............2022 r pomiędzy: 
 

Spółką Wodną „Międzyodrze”, z siedzibą przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin, wpisaną do 
systemu informacyjnego gospodarowania wodami Regionu Wodnego Dolnej Odry i Pomorza 
Zachodniego pod numerem 64, NIP 852-000-21-85, REGON 810550009, BDO: 000002184, 
reprezentowaną przez: 
1. ................................. 
2. ................................ 
zwaną w dalszej części „Zamawiający”, 
a 
 
firmą ................................................ z siedzibą przy ul. ............................, NIP ....................., 
REGON .........................., BDO ............................... 
reprezentowaną przez: 
1. .................................. 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści: 
 

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy w wyniku udzielenia zamówienia na podstawie badania rynku w trybie: 

-  Rozdziału II, § 22 Instrukcji w sprawie zasad udzielania zamówień w Spółce Wodnej 
„Międzyodrze” w Szczecinie. 

-  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny - (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740). 
 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej 
na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 08 02 (zawartość 
piaskowników), dalej zwanego: „odpadem”, z oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” 
zlokalizowanej przy ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin. 

2. Załadunek odpadu na pojazd Wykonawcy leży po stronie Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie odpadami, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 
779). 

 

§ 2 

1. Spółka Wodna oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 
19 08 02 - zawartość piaskowników, w przeznaczonej do tego celu instalacji - zadaszonym po-
letku 10-komorowym z zasobnią zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów 
Grabowski” przy ul. Przejazd 14, Szczecinie, w zakresie przetwarzania odpadów w procesie 
technologicznym R12 – „wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów 
wymienionych w pozycji R1-R11”, na podstawie Decyzji Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego nr WOS.II.7244.6.3.2020.WI z dnia 11 sierpnia 2021 r. - zezwolenia na pro-
wadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 19 08 02 - zawartość pia-
skowników. 

2. Spółka Wodna oświadcza, że posiada konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami (BDO) pod numerem rejestrowym 000002184. 
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§ 3 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada niezbędne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarowania odpadami wymienionymi w niniejszej umowie, którego kopia stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

2) Wykonawca oświadcza, że posiada konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach 
oraz gospodarce odpadami (BDO) pod numerem rejestrowym ……………………… . 

3) Wykonawca oświadcza, że posiada wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 
gospodarce odpadami (BDO) w dziale VII – Transportujący odpady w zakresie transportu 
odpadu o kodzie 19 08 02 - Zawartość piaskowników. 

 

§ 4 

Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za transport oraz gospodarowanie przedmiotowym 
odpadem zgodnie z posiadanymi zezwoleniami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna sie od momentu 
załadunku odpadu na środki transportowe Wykonawcy. Z tą chwilą Wykonawca staje 
się posiadaczem odpadu i obciążony zostaje wszelkimi obowiązkami wynikającymi z ustawy 
o odpadach i ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o transporcie drogowym. 
 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się odebrać odpad w ilości około 25 ton znajdującego się w zasobni 
magazynowej na terenie oczyszczalni ścieków „Ostrów Grabowski” zlokalizowanej przy 
ul. Przejazd 14, 70-607 Szczecin 

2. Odbiór odpadu odbędzie się w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

3. Ustalenie rzeczywistej ilości odebranego odpadu nastąpi po zważeniu na przyrządach 
pomiarowych Wykonawcy. Pomiary te stanowić będą podstawę do określenia masy 
zagospodarowywanego odpadu.  

4. Wykonawca po wykonaniu usługi zatwierdzi KPO w systemie BDO i przekaże 
Zamawiającemu kwity wagowe dla odbioru odpadu. 

 

§ 6 

Zamawiający jest zobowiązany zapewnić swobodny dojazd dla pojazdów Wykonawcy. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Podstawienia samochodu we wskazane miejsce na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, 
w terminie trzech dni kalendarzowych od otrzymania powiadomienia. 

2) Odbioru odpadu o kodzie 19 08 02 na środek transportu zabezpieczony przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zabezpieczony przed wysypywaniem się 
odpadu. 

3) Zapoznania się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami postępowania pracowników 
firm obcych przebywających na terenie Spółki Wodnej „Międzyodrze”, stanowiącymi 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Ewentualne straty wynikające z niewykonania powyższych zobowiązań pokrywa Wykonawca. 
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§ 8 
1. Nadzór na wykonywaniem przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego sprawować będzie: 

.........................., tel. ......................., e-mail: ................................. 
2. Koordynatorem ze strony Wykonawcy będzie: 

…………………… , tel. ………………, e-mail: ………………….. 
 

§ 9 

1. Strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe (stawkę jednostkową) za wykonie przedmiotu 
zamówienia w przeliczeniu na 1 tonę odpadu w kwocie: .........................…… złotych brutto 
(słownie: ............................................. złotych) , w tym należny podatek VAT w kwocie 
............................... złotych (słownie:................................ złotych). 

2. Cena jednostkowa za wykonie przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na 1 tonę odpadu jest 
stałą wielkością ryczałtową, uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją 
przedmiotu Umowy. 

3. Zapłata za wykonaną usługę dokonywana będzie przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez konieczności uzyskania jego 
podpisu. 

 

§ 10 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2022 r. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub 
nienależycie wykonuje przedmiot umowy, a w szczególności, gdy wykonuje go z naruszeniem 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie objętym niniejszą umową. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy 
o transporcie drogowym. 

2. Spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową Strony poddane zostaną pod 
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
 Zamawiający Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 

 ........................................................ ....................................................... 
 


