Załącznik nr 1
do SIWZ na odbiór i zagospodarowanie odpadów z kotła K-10 powstających w Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka

ISTOTNE WARUNKI UMOWY
§1
Przedmiot umowy
1. Zlecający zleca wykonanie usługi a Wykonawca, przyjmuje do realizacji (osobiście lub – w zakresie,
w jakim niniejsza umowa wprost na to zezwala – za pomocą podwykonawców) i zobowiązuje się do odbioru,
transportu oraz zbierania i/lub przetwarzania poza terenem Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.,
odpadów wytwarzanych w związku z eksploatacją kotła K-10 na Wydziale Cieplnym
w Jednostce Biznesowej Energetyka, dalej zwanego „kotłem K-10”, tj.:
a) odpadów o kodzie 10 01 01, tj.: żużli, popiołów paleniskowych i pyłów z kotłów (z wyłączeniem pyłów
z kotłów wymienionych pod kodem 10 01 04);
b) odpadów o kodzie 10 01 02, tj.: popiołów lotnych z węgla;
c) odpadów o kodzie 10 01 82 tj.: mieszanin popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod
odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie
w złożu fluidalnym),
zgodnie ze złożoną ofertą z dnia …………………………… r.
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresie od ............. r. do ............... r. i dotyczy
odpadów …… (w zależności od złożonej oferty), o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu,
wytworzonych w tym okresie.
3. Z tytułu odbioru odpadów, o których mowa w pkt. ..................... ustępie 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 umowy.
4. Z tytułu przekazania odpadów, o których mowa w pkt. ...................ustępie 1 niniejszego paragrafu,
Zlecający będzie pobierał wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 umowy. W zakresie usług świadczonych
przez Wykonawcę w odniesieniu do odpadów, o których mowa w pkt.................. ustępie 1, Wykonawcy
nie przysługuje wynagrodzenie.
5. Należność za odbiór/przekazanie odpadów naliczana będzie w oparciu o postanowienia niniejszej umowy
oraz na warunkach określonych w:
a) Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz.1221
ze zmianami);
b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów
i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 ze zmianami).
6. Odbiór odpadów, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu będzie odbywał się sukcesywnie
w zależności od produkcji w JB Energetyka GA ZAK S.A., stosownie do § 4 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy.
§2
Dane osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych oraz i ochrona opiera się na:
a) Ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz.
1000 z późniejszymi zmianami);
b) RODO - Rozporządzeniu 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).
c) Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;
d) Umowa – niniejsza umowa o ..............z dnia..............., zawarta pomiędzy stronami.
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§3
Zobowiązania stron
1. W celu zachowania ciągłości realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowiązują się do wypełniania wymagań
formalno – prawnych w zakresie prowadzonej działalności związanej z gospodarowaniem odpadami,
określonych przepisami prawa.
2. Wykonawca oświadcza, że realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi przez
niego, wymaganymi prawem decyzjami w zakresie zbierania i/ lub przetwarzania odpadów, oraz transportu
odpadów, tj.: ……………………………………………………………………………… . W przypadku zmiany sposobu zbierania i/
lub przetwarzania odpadów, bądź zmiany ilości odbieranych odpadów, a także innych zdarzeń
wymagających zmiany zezwoleń, Wykonawca dokona aktualizacji ww. zezwoleń, dostarczając niezwłocznie,
tj. nie później niż w ciągu 3 dni od daty ich uprawomocnienia się, kopie dokumentów Zlecającemu. Kopie
ww. decyzji – zezwoleń na przetwarzanie i/ lub zbieranie odpadów oraz kopia dokumentu potwierdzającego
nadanie nr BDO, stanowią Załącznik nr ...... do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że realizacja części przedmiotu umowy prowadzona przez jego podwykonawców,
odbywać się będzie zgodnie z posiadanymi, wymaganymi prawem decyzjami w zakresie, zbierania i/ lub
przetwarzania. Kopie odpowiednich decyzji – zezwoleń na , zbieranie i/ lub przetwarzanie oraz kopia
dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO, stanowią Załącznik nr ..... do umowy, tj.:
…………………………………………………………………………. W przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających zmian
decyzji wymienionych w niniejszym ustępie, Wykonawca każdorazowo zobowiązuje się zapewnić dokonanie
przez podwykonawcę aktualizacji właściwej decyzji oraz dostarczenie jej niezwłocznie, tj. nie później niż
w ciągu 3 dni od daty ich uprawomocnienia się, kopie dokumentów Zlecającemu.
4. Obowiązki Wykonawcy:
a) Wykonawca wykona usługę zgodnie z obowiązującym prawem.
b) Wykonawca dostosuje terminy odbiorów odpadów, o których mowa w §1, ustęp 1, do możliwości
magazynowych Zlecającego i aktualnych obciążeń kotła K-10.
c) Wykonawca zapewnia, że zarówno on, jak i jego Podwykonawcy posiadają aktualne decyzje
formalnoprawne właściwych organów administracji, niezbędne do realizacji usługi – aktualne decyzje
w zakresie zbierania, transportu i/lub przetwarzania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zmianami).
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację umowy ze starannością odpowiadającą
zawodowemu charakterowi
wykonywanej działalności przez siebie i
przez podwykonawców,
za których działania i zaniechania odpowiada jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca
odpowiada na tych samych za zasadach za działania i zaniechania innych niż podwykonawcy osób,
którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy.
e) Wykonawca może zlecić podwykonawcom część przedmiotu umowy. Lista podwykonawców stanowi
Załącznik nr ..... do Umowy. Aktualizacja listy następuje przez przekazanie Zlecającemu nowej wersji
Załącznika nr ..... w formie pisemnej i nie wymaga zmiany umowy. W takim przypadku Wykonawca
dodatkowo przekaże zlecającemu kopie stosownych decyzji.
f) Wykonawca ma obowiązek stosowania środków transportu w dobrym stanie technicznym,
zarejestrowanych, spełniających wymagania techniczne i prawne dla przewozu odpadów.
g) Wykonawca zapewnienia obsługę samochodów podstawianych pod załadunek (obsługa środka
transportu) i współpracuje z Zlecającym przy czynnościach załadunku.
h) Wykonawca oraz kierowcy realizujący prace zobowiązani są odbyć w Grupie Azoty ZAK S.A. szkolenie
ogólnozakładowe oraz wydziałowe dotyczące BHP.
Szkolenie ogólnozakładowe odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku (prócz świąt), od godz.
7.15 – 8.00. Szkolenie wydziałowe odbywa się w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku (prócz
świąt), zaraz po zakończeniu szkolenia ogólnozakładowego i wjeździe na teren nadzorowany przez GA
ZAK S.A., w budynku sterowni JB Energetyka.
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Zlecający obciąży Wykonawcę kosztem obowiązkowego jednorazowego szkolenia – „Informacja
o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pracy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty
ZAK S.A.” w wysokości 50 PLN netto / 1 pracownika wykonawcy / podwykonawcy podejmującego pracę
na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Szkolenie prowadzą uprawnieni pracownicy Działu BHP Zlecającego, przed podjęciem pracy i przed
wydaniem przepustek uprawniających do ruchu osobowego / samochodowego, pracownika Wykonawcy
/ Podwykonawcy na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A.
Kierowcy nie posiadający szkolenia ogólnozakładowego i tym samym przepustki osobowej, a stawiający
się na bramie głównej w celu wjazdu na teren Grupy Azoty ZAK S.A. po godzinie 8.00, będą odsyłani na
szkolenie w kolejnym dniu roboczym. W dniu w którym zakończyli szkolenie, lub kolejnych dniach po
odbyciu jednorazowego szkolenia, otrzymają przepustki osobowe oraz wjazdowe dla samochodów (jeśli
samochód wcześniej takowej nie otrzymał), będą wpuszczani na teren nadzorowany przez Grupę Azoty
ZAK S.A.
Po zakończeniu współpracy pomiędzy Zlecającym a Wykonawcą w ramach niniejszej umowy, Wykonawca
jest zobowiązany do zwrotu Zlecającemu, wszystkich wystawionych na jego rzecz, lub jego
podwykonawców, przepustek osobowych oraz samochodowych, w terminie do 14 dni od zakończenia
niniejszej umowy.
Wykonawca w trakcie realizacji usługi jest zobowiązany do stosowania regulacji wewnątrzzakładowych
w zakresie bhp, ppoż. i ochrony środowiska, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją usługi
i jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów i wytycznych. W przypadkach rażącego
lub powtarzającego się naruszania zasad i przepisów BHP lub ppoż. oraz ochrony środowiska przez
Wykonawcę i/lub jego pracowników, jak również zatrudnionych podwykonawców, gdy naruszenia te
zagrażają interesom i/lub bezpieczeństwu Zlecającego, Zlecający może za każde naruszenie
powyższych zasad nałożyć na Wykonawcę karę umowną, zgodnie z obowiązującym na terenie
Zlecającego taryfikatorem kar, stanowiącym Załącznik nr ....... do umowy.
Wykonawca jest zobligowany do zorganizowania i bieżącego nadzorowania pracy swoich pracowników
jak również pracowników podwykonawców, do dbania o dyscyplinę ich pracy oraz do zachowania
porządku na terenie GA ZAK S.A., a w szczególności na terenie przedmiotu realizacji umowy.
Wykonawca będzie współpracował z osobami odpowiedzialnymi za załadunek ze strony Zlecającego
w zakresie przestrzegania dopuszczalnych ładowności zespołów transportowych oraz dopuszczalnych
obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca zobowiązują się do przestrzegania obowiązujących na terenie Zlecającego przepisów
ruchu drogowego.
Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadamiania Dyspozytora Przedsiębiorstwa
(tel. 77 481 34 01, 77 481 34 77) Zlecającego, o zaistniałych zdarzeniach wypadkowych swoich
pracowników lub pracowników podwykonawców, wykonujących prace w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca zapewnia na własny koszt wywóz przedmiotowych odpadów do zagospodarowania oraz
wszelkie prace związane z obsługą procesu ich spedycji, nie powodując dewastacji i zachowując
przejezdność użytkowanych dróg dojazdowych.
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018r. poz. 992 ze zmianami) z chwilą załadunku odpadów
na samochód, zobowiązując się do poniesienia kosztów usunięcia skutków ewentualnych awarii, innych
zdarzeń lub zaniechań oraz wypadków drogowych wynikłych podczas transportu przedmiotowych
odpadów.
Wykonawca będzie prowadził wywóz przedmiotowych odpadów przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę, również w dni ustawowo wolne od pracy.
Wykonawca zapewnia, na własny koszt, odbiór odpadów z terenu GA ZAK S.A. i ich zagospodarowanie
poza terenem GA ZAK S.A.
W przypadku uszkodzenia instalacji lub wyrządzenia szkody w czasie prowadzonych prac z winy
Wykonawcy / podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia
uszkodzenia na własny rachunek i/lub do zwrotu kosztów powstałych z tego tytułu Zlecającemu według
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przedstawionej kalkulacji wynikowej opracowanej przez Zlecającego na podstawie rynkowych cen i
stawek.
s) Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego zapoznawania nowo zatrudnionych kierowców
z czynnościami załadowczymi i spedycyjnymi obowiązującymi na terenie Zlecającego (w tym także
zobowiązania do odbycia szkoleń, o których mowa powyżej w punkcie h).
t) Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za współpracę z Zlecającym.
u) Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przekaże przedstawicielowi Zlecającego wykaz
telefonów kontaktowych kierowców i numerów rejestracyjnych samochodów/naczep do wywozu
odpadów i innych danych niezbędnych do uzyskania przepustek na wjazd na teren Zleceniodawcy. Wykaz
będzie na bieżąco aktualizowany w trakcie realizacji usługi.
v) Wykonawca zapewni swoim pracownikom i podwykonawcom sprzęt ochrony osobistej obowiązujący na
terenie Zlecającego (odzież ochronna, kamizelka odblaskowa, kaski ochronne oznaczone „logo” lub
nazwą firmy, okulary ochronne, oraz odpowiedni model masek przeciwgazowych z pochłaniaczem
wielogazowym, który został zaakceptowany przez Dział Ratownictwa Chemicznego Grupy Azoty ZAK
S.A.);
w) Wykonawca zapewni nadto przestrzeganie obowiązków wskazanych w lit. a, b, f-i, k-n, p, oraz s powyżej
przez podwykonawców.
Obowiązki Zlecającego:
a) Informowanie Wykonawcy o dziennym harmonogramie pracy kotła K-10 na dzień następny, do
godz. 15 dnia poprzedzającego, oraz współpraca w związku z ustalaniem terminów odbioru odpadów.
b) Bieżące Informowanie Wykonawcy o zmianach w harmonogramie pracy kotła K-10 oraz o ilościach
posiadanych odpadów.
c) Przekazywanie całości odpadów, o których mowa w niniejszej Umowie, tj. odpadów wytwarzanych
w związku z eksploatacją kotła K-10 na Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej Energetyka,
wyłącznie Wykonawcy, przez cały okres obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych
w innych punktach Umowy.
d) Prowadzenie załadunku odpadów na środki transportu i obsługa instalacji załadowczej.
Zlecający jest uprawniony do natychmiastowego wstrzymania dostawy odpadów na rzecz Wykonawcy
w sytuacji istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, utraty wymaganych prawem
zezwoleń lub gdy wystąpią warunki stwarzające poważne i uzasadnione: zagrożenie dla życia, zdrowia,
środowiska lub zagrożenia ciągłości pracy Elektrociepłowni GA ZAK S.A. W powyżej wymienionej sytuacji
GA ZAK S.A. zobowiązany jest niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego poinformować
Wykonawcę na piśmie/mailem o przyczynie wstrzymania dostawy odpadów oraz wznowić ich dostawę
niezwłocznie po ustaniu przyczyny ich wstrzymania.
GA ZAK S.A. ma prawo do dowolnego rozporządzania odpadami w przypadku, gdy Wykonawca odmówi
odbioru odpadów lub wstrzymana została dostawa z przyczyn, o których mowa w ustępie 6 niniejszego
paragrafu.
Zlecający obciąży kosztami pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach,
udzielonej przez FALCK Medycyna Sp. z o.o., pracownikom / osobom Wykonawcy / podwykonawcy,
przebywającym na terenie nadzorowanym przez Grupę Azoty ZAK S.A. w wysokości 300 zł netto za jedną
pomoc medyczną.
9.Zlecający, w trakcie obowiązywania/ trwania niniejszej umowy, może przekazać odpady o których mowa
w §1, ust.1, innym podmiotom, w ilości 100 Mg danego odpadu, wskazanego w §1, ust.1.
§4
Warunki realizacji umowy

1. Formalne przekazanie odpadów odbywać się będzie w miejscu załadunku.
2. Wykonawca odbierze od Zlecającego, całość odpadów powstałych w wyniku pracy kotła K-10
w JB Energetyka GA ZAK S.A. w czasie określonym niniejszą umową, z zastrzeżeniem ust.9 w §3 niniejszej
umowy.
3. Odbiór rzeczonych odpadów, odbywać się będzie 7 dni w tygodniu, na podstawie ustaleń opartych na
aktualnej produkcji w JB Energetyka oraz na możliwościach magazynowych odpadów po stronie
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Zlecającego, jednakże Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 48 godzinną rezerwę magazynową na
odpady w zbiornikach/ magazynie Zlecającego przy zakładanych maksymalnych ilościach wytwarzanych
odpadów dla kotła K-10.
Odbiór odpadów powinien być realizowany na bieżąco w sposób zapewniający ciągłość produkcji
u Zlecającego, z uwzględnieniem retencji w całym okresie trwania umowy.
Załadunek odpadów na samochody odbywał się będzie w miejscach do tego wyznaczonych przez
Zlecającego, które to miejsca wskazuje załącznik nr .....
Od momentu rozpoczęcia realizowania usługi, o której mowa w niniejszej umowie, Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki związane z procesem odbioru, transportu oraz zbierania i/lub przetwarzania
odpadów.
Z wyłączeniem czynności załadunku określonych w §3 ust. 5 lit. d) wszelkie czynności spedycyjne na terenie
Zlecającego, pozostają w gestii Wykonawcy, lub jego podwykonawców w porozumieniu z pracownikami
Zlecającego, którzy to zostali oddelegowani do obsługi miejsc załadowczych odpadów. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie następujących czynności w procesie odbioru odpadów z
JB Energetyka GA ZAK S.A.:
a) Kierowca przed wjazdem na teren Zlecającego rejestruje się w Biurze Przepustek (do godz. 14:30 od
poniedziałku do piątku) lub u pracownika ochrony (po godz. 14:30 i w dni wolne od pracy) i otrzymuje
kartę magnetyczną (nie dotyczy kierowców posiadających stałe przepustki).
b) Kierowca zgłasza ochronie konieczność ważenia, odbija kartę u ochrony, wjeżdża na wagę (przy Bramie
Głównej) i dokonuje ważenia pustego pojazdu (waga tary).
c) Kierowca zjeżdża z wagi i udaje się przed punkt załadunkowy (w zależności od odbieranego odpadu),
znajdujący się w okolicach sterowni (przy budynku nr 211/5).Informuje obsługę instalacji Zlecającego
o przyjeździe na teren Zlecającego.
d) Kierowca oczekuje na wjazd na punkt załadowczy w wyznaczonym miejscu nie blokując dróg
komunikacyjnych. Wjazd pod załadunek sygnalizowany jest przez obsługę punktu załadowczego.
e) Kierowca przygotowuje pojazd do załadunku.
f) Kierowca współuczestniczy z pracownikami Zlecającego odpowiedzialnymi za obsługę instalacji
załadowczej w zakresie obejmującym obsługę własnego sprzętu w załadunku pojazdu w punkcie
załadowczym.
g) Kierowca zabezpiecza ładunek, pobiera z miejsca załadowczego dokument WZ i udaje się na wagę.
h) Kierowca wjeżdża na wagę celem zważenia pojazdu z odpadem (waga brutto) i podaje rodzaj
wywożonego odpadu (przekazuje na wadze pracownikowi odpowiedzialnemu za ważenie
transportowanego odpadu, do uzupełnienia dokument WZ).
i) Kierowca po wykonaniu ważenia zwalnia wagę, odbiera kwit wagowy wraz z uzupełnionym dokumentem
WZ (2 kopie), zgłasza się do pracownika ochrony; oddaje kartę magnetyczną (nie dotyczy kierowców
posiadających stałe przepustki); oraz jeden egzemplarz kwitu wagowego wraz z jedną kopią dokumentu
WZ. Jeden egz. kwitu wagowego oraz jeden egz. kopii dokumentu WZ, zostaje w posiadaniu kierowcy
wywożącego odpad.
j) W przypadku stwierdzenia w wyniku ważenia przeładowania samochodu (masa całkowita), kierowca
winien wrócić na wskazany przez Zlecającego punkt załadunkowy w celu rozładunku części odpadów.
k) W przypadku stwierdzenia w wyniku ważenia przeładowania samochodu „na osiach”, samochód może
zostać dopuszczony do ruchu przez pracownika wagi, tylko w przypadku złożenia oświadczenia przez
Wykonawcę, iż dopuszczenie takiego samochodu do ruchu, odbywa się na odpowiedzialność
Wykonawcy.
l) W przypadku sytuacji opisanej w pkt 7.j powyżej, kierowca po dokonaniu rozładunku nadwyżki
odpadu, postępuje według zasad określonych w pkt 7.g – 7.i niniejszej umowy powyżej.
Sposób załadunku poszczególnych odpadów:
a) Żużle (kod odpadu: 10 01 01) – załadunek realizowany przez Zlecającego z wykorzystaniem ładowarki
kołowej z odkrytego magazynu technologicznego o pojemności 360 m 3 na samochody typu wanna
należące do Wykonawcy.
b) Popioły (kod odpadu: 10 01 02) – załadunek realizowany przez Zlecającego na samochody typu cysterna
należące do Wykonawcy ze zbiornika o pojemności 500 m3.
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W innych sytuacjach, na zgłoszenie Zlecającego, załadunek może odbywać się również do podstawionych
kontenerów (lub wanien) Wykonawcy.
Sposób odbioru odpadu o kodzie 10 01 02 wanną/ kontenerem, będzie możliwy od momentu otrzymania
oraz uprawomocnienia się decyzji środowiskowej Zamawiającego, dotyczącej sposobu odbioru wanną/
kontenerem tego odpadu.
c) Odpady z odsiarczania spalin (kod odpadu: 10 01 82) – załadunek realizowany przez Zlecającego na
samochody typu cysterna należące do Wykonawcy ze zbiornika o pojemności 300 m3. W innych
sytuacjach, na zgłoszenie Zlecającego, załadunek może odbywać się również do podstawionych
kontenerów (lub wanien) Wykonawcy.

§5
Planowana jakość i skład chemiczny odpadów.
1. Żużle (kod odpadu: 10 01 01) ze spalania miału węglowego*
Żużel pochodzi ze spalania węgla kamiennego w kotle pyłowym, kocioł wyposażony jest w zdmuchiwacze
popiołu. Odpad w postaci stałej, złożony z ziaren o nieregularnym kształcie, strukturze w przewadze
porowatej i szklistej, barwy ciemnoszarej. Odpad wykazuje uziarnienie charakterystyczne dla frakcji
żwirowych i piaskowych, z możliwością występowania sporadycznie większych brył spieczonego żużla. Odpad
posiada skład chemiczny, w którym dominującymi składnikami (ok. 70% wag.) jest Al2O3 i SiO2. Pozostałe
składniki to Fe2O3, MgO, SO3, CaO, Na2O, K2O i inne śladowe związki (w zależności od składu węgla).
Żużel z kotła pyłowego usuwany jest za pomocą mokrego odżużlacza stanowiącego zamknięcie wodne
komory paleniskowej. Żużel, wygarniany z wanny odżużlacza przenośnikiem zgrzebłowym, podawany jest
na przenośnik taśmowy transportujący go do miejsca magazynowania odpadu, tj. do otwartego magazynu.
Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych w załączniku nr 3
ustawy o odpadach.
2. Popioły lotne z węgla (kod odpadu: 10 01 02)*
Popioły lotne powstają w wyniku spalania węgla kamiennego w kotle pyłowym
i generowane są głównie w elektrofiltrze, a także w kanale spalin pod ciągiem konwekcyjnym kotła. Odpad
stały, sypki, w postaci miałkiego mineralnego pyłu o kolorze od jasno do ciemnoszarego. Odpad ten pod
względem chemicznym to mieszanina: Al2O3, SiO2, Fe2O3, MgO, SO3, CaO, Na2O, K2O, wagowo zawiera
poniżej 5% węgla oraz w wyniku procesu odazotowania z wykorzystaniem wody amoniakalnej, resztki
amoniaku w ilości do 50 mg/kg popiołu. Zakładana granulacja popiołu [mm] na wyjściu z lejów elektrofiltra:
< 0,16; >0,1 – 5%; >0,02 – 43,1%.
Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych
w załączniku nr 3 ustawy o odpadach.
3. Odpady z odsiarczania spalin (kod odpadu: 10 01 82) – odpady z gazów odlotowych (odsiarczanie metodą
półsuchą, gdzie sorbentem będzie wodorotlenek wapnia)*
Odpad klasyfikowany jako inny niż niebezpieczny nie posiada właściwości wymienionych
w załączniku nr 3 ustawy o odpadach.
Wielkości cząstek odpadu z półsuchej metody odsiarczania zazwyczaj występuje w przedziale średnic 10-50
μm. Gęstość nasypowa tego odpadu (odbieranego cysterną) uzależniona jest od zawartości popiołu i wilgoci
oraz stopnia jego ubicia, a także od zasiarczenia spalin. Luźno usypany odpad posiada gęstość w granicach
~400-700 kg/m3, a w stanie utrzęsionym w granicach ~750-1050 kg/m3.
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Planowany skład jakościowy odpadu poprocesowego
Składnik

Jednostka

CaSO3 • ½ H2O
CaSO4 • 2 H2O
CaCI2 • 2 H2O
CaF2
CaCO3
Ca(OH)2
MgO i mat. inertne z sorbentu
Popiół lotny
Wilgotność**

%
%
%
%
%
%
%
%
%

wag.
wag.
wag.
wag.
wag.
wag.
wag.
wag.
wag.

Zakres
25 ÷ 75
2 ÷ 30
2 ÷ 10
1÷5
5 ÷ 25
1 ÷ 15
1÷5
5 ÷ 15
1÷3

* uzależnione od jakości węgla
**dla odpadu odbieranego cysterną

§6
Zasady rozliczeń
1. Ilości wywiezionych odpadów w danym miesiącu wykazywane są w protokole odbioru, o którym mowa
w ustępie 5 poniżej, sporządzonym na podstawie wskazania wagi samochodowej Zlecającego
umiejscowionej na Bramie Głównej i posiadającej aktualną legalizację.
2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania okresowych (miesięcznych) zestawień odebranych odpadów
i uzgadniania ich ze Zlecającym.
3. Wykonawca będzie przedstawiał Zlecającemu (na bieżąco) kwity wagowe, z urządzeń wagowych należących
do Zlecającego, służące do rozliczeń wartości netto ilości odebranych odpadów.
4. Każdorazowa zmiana sposobu ustalenia wagi netto wymaga pisemnych ustaleń Stron pod rygorem
nieważności.
5. Wykonawca sporządza, na koniec miesiąca, protokół odbioru opracowany na podstawie kwitów wagowych,
określający wagę odpadów odebranych i poddanych zagospodarowaniu / przetworzeniu
w danym miesiącu kalendarzowym, uwzględniający datę wywozu do miejsc prowadzenia działalności poza
teren GA ZAK S.A., nazwę transportującego odpad, nazwę Wykonawcy. Zatwierdzony przez Zlecającego
protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia przez Zlecającego kart przekazania odpadów („Karty
Przekazania Odpadów”), które Zlecający następnie przekazuje Wykonawcy celem prawidłowego
wystawienia faktury. Karty Przekazania Odpadów powinny być przekazane do Wykonawcy w terminie do
trzech dni roboczych po zakończeniu miesiąca.
6. Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego, nie później niż w terminie do trzech dni roboczych od
otrzymania, potwierdzenia (podpisania) i zwrócenia do Zlecającego Kart Przekazania Odpadów.
7. Rozliczenie będzie następowało na podstawie sporządzonych przez Zlecającego i potwierdzonych przez
Wykonawcę Kart Przekazania Odpadów.
§7
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Cena za wykonanie usługi tj. odbiór odpadów z kotła K-10 na Wydziale Cieplnym w Jednostce Biznesowej
Energetyka, ich transport oraz zbieranie i/lub przetwarzanie poza terenem Grupy Azoty Zakłady Azotowe
Kędzierzyn S.A., na warunkach określonych w niniejszej umowie wynosi:
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Poz.

1.
2.

3.

4.

5.

Odpad/sposób odbioru
(typ środka transportu)

Żużle
Popioły
(odbiór cysterną)
Popioły
(odbiór wanną /
kontenerem)*
Odpady z odsiarczania
spalin
(odbiór cysterną)
Odpady z odsiarczania
spalin
(odbiór wanną /
kontenerem)

Kod
odpadu

Płaci Zlecający
Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

Płaci Wykonawca
Cena netto PLN/Mg
(cena zawiera koszt
transportu)

10 01 01

-

-

10 01 02

-

-

10 01 02

-

-

10 01 82

-

-

10 01 82

-

-

*Odbiór odpadu o kodzie 10 01 02 wanną/ kontenerem, będzie możliwy od momentu otrzymania oraz uprawomocnienia
się decyzji środowiskowej Zamawiającego, dotyczącej sposobu odbioru wanną/ kontenerem niniejszego odpadu.

2. Warunki wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu, odnoszą się do całego wolumenu wytwarzanych
odpadów o których mowa w §1, z zastrzeżeniem ust.9 w §3 niniejszej umowy, jak również do mniejszego
lub większego wolumenu niż wolumen szacowany w przetargu, gdy zmiana wolumenu odbieranych odpadów
związane będzie np. z awariami kotła K-10 w JB Energetyka GA ZAK S.A lub innymi dowolnymi przyczynami.
Wykonawcy nie przysługują wobec Zlecającego żadne roszczenia w związku z niezapewnieniem przez
Zlecającego szacunkowego wolumenu określonego w ramach postępowania przetargowego.
3. Cena określona powyżej jest ceną netto, do której naliczany będzie podatek VAT w obowiązującej
wysokości.
4. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.
5. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z treści niniejszej umowy
i dotyczących odpadów z pozycji …....…., ustępie 1 niniejszego paragrafu.
6. Zlecający zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających z treści niniejszej umowy
i dotyczących odpadów z pozycji …....….. oraz ……………, ustępu 1 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku zmiany rachunku bankowego po wystawieniu faktury Wykonawca może żądać zapłaty
należności na nowy rachunek bankowy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.
8. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę / Zlecającego faktury, jest „Karta Przekazania Odpadów",
o której mowa w §6 ust. 7 niniejszej umowy. W przypadku opóźnienia przez Zlecającego z przedstawieniem
Karty Przekazania Odpadów, faktura będzie mogła zostać wystawiona przez Wykonawcę / Zlecającego na
podstawie zaakceptowanego obustronnie miesięcznego protokołu odbioru Odpadów.
9. Zlecający / Wykonawca wystawi fakturę do 6 [szóstego] dnia roboczego każdego miesiąca następującego
po miesiącu, którego dotyczy Karta Przekazania Odpadów, zgodnie z obowiązującymi na dzień dokonania
transakcji przepisami prawa.
10. Wynagrodzenie określone w ustępie 1 powyżej będzie płatne przelewem na rachunek wskazany na fakturze:
a) w przypadku wynagrodzenia dla Wykonawcy płatność nastąpi w terminie 60 dni od daty otrzymania
faktury do Zlecającego wraz z potwierdzoną Kartą Przekazania Odpadów, chyba że potwierdzenie
nastąpiło wcześniej lub w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań.
b) w przypadku wynagrodzenia dla Zlecającego płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty wystawienia
faktury lub w formie kompensaty wzajemnych zobowiązań.
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11. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w zwrocie do Zlecającego potwierdzonej Karty Przekazania Odpadów,
płatność może zostać wstrzymana i uregulowana zostanie w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania Karty
Przekazania Odpadów.
W przypadku wpływu faktury do Zlecającego na mniej niż 5 dni roboczych przed datą płatności, płatność
może zostać wstrzymana i uregulowana zostanie najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty wpływu do
Zlecającego.
12. Za nieterminowe regulowanie płatności przez Wykonawcę / Zlecającego, stronie umowy przysługuje prawo
naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.
13. Faktura obciążająca Wykonawcę kosztami, o których mowa w paragrafie 3 ust.4, ppkt. h oraz ust 8, zostanie
wystawiona przez Zlecającego najpóżniej w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca w którym
świadczone były ww. usługi.
14. Wykonawca zapłaci Zlecającemu wynagrodzenie wskazane na fakturze, wystawionej zgodnie z ust. 13
powyżej, przelewem na konto Zlecającego – na rachunek wskazany na fakturze.
15. Zapłata wynagrodzenie o którym mowa w ust.14 niniejszego paragrafu, nastąpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia przez Zlecającego, wg. ust. 13 powyżej.
16. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania i przyjmowania faktur bez podpisu odbiorcy.
17. Strony przewidują możliwość rozliczenia należności poprzez potrącenie z wzajemną wierzytelnością.
18. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym. Zlecający oświadcza, że jest podatnikiem VAT
czynnym.
19. Wykonawca oświadcza, że składa deklaracje VAT-7 miesięcznie. Zlecający oświadcza, że składa deklaracje
VAT- 7 miesięcznie.
20. Zabezpieczeniem należytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest kaucja pieniężna lub
nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa,
w wysokości........................, udzielona na okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.
2 niniejszej umowy, plus 14 dni kalendarzowych.
21. Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia ww. zabezpieczenia wg własnego wyboru:
a) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
przedmiotową gwarancję Wykonawca zobowiązany ustanowić i dostarczyć przed zawarciem Umowy do
Pani ...............,
b) W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie kaucji pieniężnej, Wykonawca zobowiązany będzie
do wpłaty ww. zabezpieczenia na konto Zlecającego na nr rachunku bankowego: przed zawarciem
Umowy.
22. Brak dostarczenia ww. zabezpieczenia, zgodnie z ustępem 21 niniejszego paragrafu, należytego wykonania
umowy stanowi prawo Zlecającego do odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia kar w wysokości .................
23. Zlecający potwierdza, że Wykonawca ustanowił ww. zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.
§8
Kary umowne i odszkodowania z tytułu niewykonania umowy
1. Każda ze Stron umowy, może żądać odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przez drugą Stronę niniejszej Umowy. Wysokość szkody musi zostać przez Stronę poszkodowaną
udokumentowana, razem z udostępnieniem informacji o sposobie jej naliczenia. W przypadku dochodzenia
przez Wykonawcę od Zlecającego odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Zlecający
odpowiada do max. 10% wartości netto umowy oraz nie odpowiada za utracone korzyści Wykonawcy oraz
poniesione straty.
2. W przypadku rozwiązania umowy lub wstrzymania realizacji Umowy przez którąkolwiek ze Stron zgodnie
z §11 ust. 2 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty
Zlecającemu kary umownej w wysokości 5.000 złotych za każdy pełny miesiąc pozostały do końca
pierwotnego okresu obowiązywania umowy liczony od chwili rozwiązania Umowy lub wstrzymania jej
realizacji.
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3. Zlecający może przekazać odpady o których mowa w niniejszej umowie innemu podmiotowi, w sytuacji
opisanej w §3 ust. 6 i 7 oraz §8 ust.4, niniejszej umowy, oraz zgodnie z zapisem w §3 ust. 9 niniejszej
umowy.
4. W przypadku nierealizowania odbioru odpadów zgodnie z umową z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w tym także w wyniku działania i zaniechania podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
za własne działania i zaniechania, Zlecający może zlecić odbiór odpadów innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, a Wykonawca będzie w każdym
przypadku przekazania tych odpadów innemu podmiotowi zobowiązany do zapłaty na rzecz Zlecającego
dodatkowej kary umownej w wysokości iloczynu ilości przekazanych odpadów innemu podmiotowi i 250%
ceny za odpad zgodnie z ust. 1 paragrafu 7, obowiązującej w chwili przekazania odpadów.
5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych danych, oświadczeń i dokumentów, Zlecający ma
prawo naliczyć, za każde takie zdarzenie, karę umowną w wysokości 5.000 złotych.
6. Każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar umownych.
7. Termin płatności kar umownych wynosi 14 dni od daty doręczenia noty obciążeniowej.
8. Strony niniejszej umowy zgodnie oświadczają, iż Zlecający ma prawo do potrącenia kar umownych, bez
uzyskiwania zgody wykonawcy. Potrącenie nastąpi na podstawie „oświadczenia woli o potrąceniu
wierzytelności”.
§9
Poufność informacji
1.
2.

Strony Umowy zobowiązują się do zachowania poufności postanowień zawartej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji powziętych
w związku z realizacją Umowy dostępnych u Zamawiającego i/lub w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, w
szczególności:
a)

3.

4.

5.
6.

Danych Osobowych,

b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przez co rozumie się wszelkie ujawnione przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, niezależnie od formy ich przekazania a nieujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, organizacyjne lub
inne, posiadające wartość gospodarczą, których nieuprawnione ujawnienie może narazić na szkodę prawnie
chroniony interes Zamawiającego i/lub Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.
Każda ze Stron Umowy będzie przetwarzać przekazane jej w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy Dane
Osobowe dotyczące osób będących jej stroną, wspólników, współpracowników, pracowników,
podwykonawców, pracowników oraz współpracowników podwykonawców, a także innych osób, którymi
Strony Umowy posługują się przy realizacji Umowy, przedstawicieli ustawowych, reprezentantów i
pełnomocników drugiej Strony Umowy w celu zawarcia i wykonania Umowy.
Obie Strony zobowiązują się przetwarzać Dane Osobowe, udostępnione przez drugą Stronę w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa o ich ochronie, w szczególności przepisami RODO, w tym do wdrożenia
oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień ich
bezpieczeństwa.
Zamawiający udostępnia Wykonawcy klauzulę informacyjną dla kontrahentów (dalej: Klauzula), stanowiącą
informację wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO, będącą Załącznikiem nr 1 do Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obowiązku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach
RODO wobec wszystkich osób, o których mowa w punkcie 3 powyżej w imieniu Zamawiającego,
występującego jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić
w szczególności poprzez przekazanie pełnej treści Klauzuli osobom, o których mowa w punkcie 3 powyżej.

7.

Wykonawca zobowiązuje się do wprowadzenia do umowy zawieranej z podwykonawcą/ podwykonawcami
obowiązku zachowania poufności informacji wymienionych w punkcie 1 oraz 2 niniejszego paragrafu, jeśli
dotyczy.

8.

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia oraz stosowania środków technicznych i organizacyjnych
zapewniających zachowanie poufności w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt. 2 lit b)
niniejszego paragrafu oraz wykorzystania informacji jw. wyłącznie do celów realizacji zawartej Umowy.
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9.

Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy:
a)
b)
c)

informacji powszechnie wiadomych;
informacji upublicznionych w związku z realizacją przez Grupę Azoty S.A. obowiązków informacyjnych
wynikających z posiadania statusu spółki publicznej przez Grupę Azoty S.A.;
informacji udostępnianych na żądanie organu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
uprawniony jest do żądania ujawnienia takich informacji.

10. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje przez czas, w którym informacje określone w punkcie 1 oraz
2 niniejszego paragrafu zachowują swój poufny charakter, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Zamawiającego i Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.
11. Wykonawca może ujawniać Informacje, o których mowa w punkcie 1 oraz 2 niniejszego paragrafu jedynie
tym pracownikom/ współpracownikom, którym będą one niezbędne do wykonania powierzonych im
czynności i tylko w zakresie w jakim jest to konieczne dla wykonania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się
poinformować pracowników/ współpracowników, którzy uczestniczą w realizacji Umowy lub mają styczność
z informacjami o których mowa w punkcie 1 oraz 2 o obowiązkach wynikających z Umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków wynikających z Umowy przez powyższe osoby.
12. Obowiązek zachowania poufności ustaje w każdym czasie, w przypadku pisemnej zgody Stron Umowy co do
zakresu, terminu i sposobu upublicznienia postanowień Umowy oraz informacji, o których mowa w punkcie
2 lit. b) niniejszego paragrafu.
13. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w niniejszym paragrafie przez Wykonawcę,
Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości ...............................zł
(słownie ................zł) za każde naruszenie. W przypadku, gdy kara umowna określona w zdaniu
pierwszym nie pokryje wielkości poniesionej szkody, Zamawiającemu przysługuje również prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość ww. kary umownej.
§10
Siła wyższa
1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy w całości lub części, jeżeli niewykonanie zobowiązań lub jego nienależyte
wykonanie spowodowane jest zdarzeniami zewnętrznymi określanymi jako „siła wyższa”. Pod pojęciem siły
wyższej rozumie się zdarzenie nieprzewidziane przez strony, zaistniałe po podpisaniu umowy, niezależne
od nich, na których ujawnienie się i przebieg strony nie mają wpływu, w szczególności takie jak: wojny,
katastrofy, zamieszki, klęski żywiołowe. Strony umowy zastrzegają sobie w przypadku wystąpienia siły
wyższej prawo wstrzymania realizacji umowy na czas trwania siły wyższej.
2. Strona podlegająca działaniu „siły wyższej” powiadamia o tym druga stroną pisemnie pod rygorem
nieważności, najpóźniej do 14 dnia od jej wystąpienia.
§11
Postanowienia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem 01.04.2019 roku i zostaje zawarta na czas określony do dnia ............ r.
2. Strony mogą wstrzymać realizację umowy lub rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym,
w przypadku istotnego naruszenia warunków umowy przez Stronę umowy, w szczególności w przypadku
braku decyzji organów administracyjnych na gospodarowanie odpadami, a tym samym odwołać się do ustępu
6 i 7, paragrafu 3.
3. Każda ze Stron uprawniona jest do rozwiązania umowy za 6 - miesięcznym okresem wypowiedzenia ze
skutkiem na koniec miesiąca.
4. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy, uzupełnienia, jak i oświadczenia składane przez strony
w związku z wykonywaniem umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
w umowie zastrzeżono inaczej.
5. WYKONAWCA oświadcza, iż w związku z posiadaniem przez Grupę Azoty S.A. – podmiot dominujący
w stosunku do ZLECAJĄCEGO - statusu spółki publicznej, wyraża zgodę na podawanie do publicznej
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6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

wiadomości informacji dotyczących niniejszej Umowy w związku z wypełnieniem przez podmiot dominujący
w stosunku do ZLECAJĄCEGO obowiązków informacyjnych wynikających z art.56 ustawy z dnia 29 lipca 2005
r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016. Poz. 1639) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014. Poz. 133) oraz na przekazanie tej umowy
Grupie Azoty S.A. na potrzeby zgodnego z prawem wykonania przez Grupę Azoty S.A. obowiązków
informacyjnych.
Integralną część niniejszej umowy stanowią zatwierdzone obustronnie Załączniki nr ......................
Bez pisemnej zgody Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., udzielonej pod rygorem nieważności,
Wykonawca nie może przelać swoich praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
W przypadku przekształcenia własnościowego albo restrukturyzacji przedsiębiorstwa jednej ze stron, obie
strony albo ich następcy prawni są związani treścią umowy w jej obowiązującym brzmieniu do czasu
zawarcia nowej umowy.
Wykonawca składa Zlecającemu aktualną na dzień podpisania umowy informację z Krajowego Rejestru
Sądowego. W przypadku istotnych zmian we wpisie do KRS (w szczególności: zmiana adresu, reprezentacji,
nr NIP, nr REGON, otwarcie likwidacji, postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego), Wykonawca
zobowiązuje się powiadomić o każdej takiej zmianie Zlecającego nie później niż w ciągu 7 dni od daty
wystąpienia zmian.
Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania umowy nie zalega z płatnością zobowiązań podatkowych
i wobec ZUS.
W przypadku zmiany danych lub stanu faktycznego, o których mowa powyżej, strona umowy, której zmiana
dotyczy, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować pisemnie drugą stronę o tym fakcie oraz dacie zajścia
zmiany, nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej zaistnienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa
w punktach poprzedzających, Zlecający ma prawo dochodzić odszkodowania w przypadku powstania po jego
stronie szkody, o ile szkoda ta powstała w wyniku podania przez Wykonawcę nieprawdziwego oświadczenia.
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują regulacje prawne wymienione w §1 niniejszej umowy
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory pomiędzy Stronami w zakresie objętym umową rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zlecającego.
Jeżeli okaże się, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest dotknięte bezskutecznością lub
nieważnością, pozostałe postanowienia Umowy będą uważane przez Strony za skuteczne, ważne
i w pełni wiążące. Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia
postanowieniem, które najlepiej odzwierciedlać będzie zgodną wolę Stron i ich słuszne interesy.
Wykonawca oświadcza, że prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą w zakresie wykonywania
przedmiotu niniejszej umowy ubezpieczył od odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej wynosi: ...................PLN. Kserokopia potwierdzenia posiadania polisy
zostanie przekazana Zlecającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy.
W przypadku wygaśnięcia polisy o której mowa w ust.16 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego ubezpieczenia swojej działalności w zakresie i na sumę ubezpieczenia odpowiadającym
co najmniej zakresowi i sumie ubezpieczenia polisy o której mowa powyżej. Kserokopię aktualnej polisy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni, począwszy od dnia wygaśnięcia
poprzedniej polisy, pod rygorem naliczenia kary umownej w wysokości 50 000PLN. W przypadku gdy
wysokość poniesionej przez Zlecającego szkody przeniesie wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zlecający
uprawniony będzie do dochodzenia dalszego odszkodowania.
W przypadku odstąpienia przez Zlecającego od umowy, niezależnie od jego przyczyn, umowa wygasa w
zakresie, w którym nie została należycie wykonana.
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19. Za nadzór nad realizacją przedmiotowej umowy odpowiedzialny jest ze strony:
- Zlecającego:
………………………
………………………

tel. ……………………
tel. ……………………

e-mail: ………………………
e-mail: ………………………

- Wykonawcy:
………………………
………………………

tel. ……………………
tel. ……………………

e-mail: ………………………
e-mail: ………………………

20. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

………………………..…
ZLECAJĄCY

………..………..…………..
WYKONAWCA
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Załącznik nr ......
do umowy nr ..................
z dnia ................ r.

Miejsca odbioru odpadów

Miejsce
Miejsce
Miejsce
Miejsce
Miejsce

nr
nr
nr
nr
nr

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

odbiór odpadów o kodzie 10 01
odbiór odpadów o kodzie 10 01
odbiór odpadów o kodzie 10 01
odbiór odpadów o kodzie 10 01
sterownia – budynek nr 211/5.

82
01
82
02

(odpady z odsiarczania spalin – odbiór wanną);
(żużle - odbiór wanną);
(odpady z odsiarczania spalin – odbiór cysterną);
(popioły lotne z węgla – odbiór cysterną/wanną*);

*zgodnie z zapisami w.....................................................
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