UMOWA Nr ………………..
na wywóz zmieszanych odpadów komunalnych
zawarta w dniu ……………… r.
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni Sp. z o. o.
89-240 Kcynia, ul. Nakielska 9
NIP 558-000-14-89
Zwanym dalej Zleceniobiorcą reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Henryka Grobelnego
a
……........………………….……........………………….……........………………….……........
………………….……........………………….……........………………….……........…………
……........………………….……........………………….……........………………….……........
Zwanym dalej Zleceniodawcą
§1
1. ZLECENIODAWCA zleca a ZLECENIOBIORCA przyjmuje do wykonania usługę
polegającą na odbiorze i wywozie zmieszanych odpadów komunalnych, gromadzonych
i wytwarzanych przez ZLECENIODAWCĘ w obiekcie usytuowanym w .....................
oraz dodatkowo segregowanych odpadów komunalnych (opakowań szklanych, plastiku
i papieru), w przypadku zgłoszenia przez ZLECENIODAWCĘ na piśmie woli
segregowania tych odpadów.
2. ZLECENIODAWCA oświadcza, że ma tytuł prawny do obiektu określonego w § 1
ust. 1.
§2
1. ZLECENIODAWCA zapewni, że w pojemnikach będą gromadzone jedynie odpady
komunalne, na które zawarta jest niniejsza umowa, a na odpady segregowane w
przypadku zgłoszenia segregowania odpadów ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się
odpłatnie dostarczać dodatkowo ZLECENIODAWCY odpowiednie worki do ich
gromadzenia oraz do wywozu tych worków jeden raz w miesiącu wg zasad segregacji
obowiązujących w Gminie Kcynia i wynikających z Uchwał Rady Miasta Kcynia w
tym przedmiocie.
2. W przypadku stwierdzenia, że odpady nie odpowiadają odpadom komunalnym, a w
szczególności, gdy w pojemnikach znajdują się odpady niebezpieczne
ZLECENIOBIORCA ma prawo do odmowy odbioru odpadów.
3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się nie umieszczać w pojemniku na odpady
odpadów żrących o wysokiej temperaturze, a w szczególności gorących popiołów,
bowiem nie stanowią one przedmiotu niniejszej umowy.
§3
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1. ZLECENIODAWCA nie może gromadzić odpadów o innej charakterystyce niż
określona jest w § 1.
2. ZLECENIOBIORCA może odmówić odbioru odpadów w przypadku zgromadzenia
odpadów, których skład będzie niezgodny z warunkami określonymi w umowie.
3. ZLECENIOBIORCA ma prawo obciążyć ZLECENIODAWCĘ z tytułu uszkodzenia
pojemnika na odpady, w szczególności w przypadkach określonych w § 2 ust. 3.
1.
2.
3.
4.

§4
Odpady odbierane będą przez ZLECENIOBIORCĘ: …....... pojemnik/ki typu SM
….... (wpisać ilość i rodzaj pojemników) ……… wywóz/ozy na ……………..………
(wpisać częstotliwość na tydzień lub 2 tygodnie).
Odbiór odpadów odbywał się będzie spod utwardzonego wjazdu znajdującego się na
granicy nieruchomości wg harmonogramu ustalonego i publikowanego przez
Zleceniodawcę.
Odbieranie odpadów w innym terminie lub dodatkowe i odpłatne odbieranie ponad
częstotliwość określoną w umowie będzie możliwe po uprzednim uzgodnieniu.
W przypadku awarii samochodu ZLECENIOBIORCY lub z powodu innych przyczyn
leżących po stronie ZLECENIOBIORCY, które to przyczyny spowodują nie
wykonanie usługi w terminie, ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do wykonania
usługi w możliwie najbliższym terminie.
§ 5

1. Strony umowy określają opłatę:
a) za odbiór odpadów zmieszanych w następujący sposób:
pojemnika o pojemności 110 l wynosić będzie 15,38 złotych brutto za jeden wywóz,
pojemnika o pojemności 1100 l wynosić będzie 71,50 złotych brutto za jeden wywóz;
b) za odbiór odpadów segregowanych:
koszt worka o pojemności 110 l strony ustalają na kwotę 1,23 złotych brutto, która to
kwota zawiera w sobie opłatę za dostarczenie worka i wywóz.
2. ZLECENIOBIORCA ma prawo zmienić rodzaje, wysokość cen, stawek opłat oraz
strukturę opłat.
3. O zmianie wysokości cen, stawek opłat oraz struktury opłat ZLECENIOBIORCA
będzie powiadamiał ZLECENIODAWCĘ na piśmie, nie później niż na okres 1
miesiąca przed dniem ich wprowadzenia. W przypadku, gdy ZLECENIODAWCA nie
wyraża zgody na zmianę cen, stawek opłat oraz struktury opłat może on w okresie 1
miesiąca od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o tych zmianach odstąpić od
umowy. W takim przypadku do czasu odstąpienia od umowy obowiązują
dotychczasowe ceny, stawki opłat oraz struktury opłat.
§6
1. Należność za wywóz odpadów regulowana będzie przez ZLECENIODAWCĘ na
konto ZLECENIOBIORCY na podstawie faktur wystawianych raz na miesiąc, z
terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury przez ZLECENIOBIORCĘ.
Nr konta 05 8166 0009 0011 0350 2000 0001
2. Podstawą wystawienia faktury będzie ilość odpadów wyliczona jako iloczyn ilości
opróżnionych w danym miesiącu pojemników i ich pojemności.
3. Nieuregulowanie faktury w ustalonym terminie będzie podstawą do naliczenia odsetek
ustawowych.
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4. ZLECENIODAWCA oświadcza, (niewłaściwe skreślić: że posiada NIP, że jest
czynnym płatnikiem VAT) i upoważnia ZLECENIOBIORCĘ do wystawiania faktur
bez podpisu ZLECENIODAWCY.
§7
1. ZLECENIOBIORCA dostarczy w ramach wynagrodzenia umownego własne
pojemniki (worki) o pojemności wynikającej z umowy.
2. ZLECENIODAWCA ponosi odpowiedzialność za zaginięcie oraz za zniszczenie lub
uszkodzenie pojemnika na odpady. W przypadku zużycia pojemnika wynikającego z
normalnej eksploatacji pojemnika lub przypadku uszkodzenia pojemnika przez
pracowników ZLECENIOBIORCY, ZLECENIOBIORCA wymienia pojemnik na
własny koszt.
3. ZLECENIODAWCA zobowiązuje się utrzymywać pojemnik w czystości zgodnie z
wymogami sanitarnymi.
§8
1. Umowa obowiązuje od dnia …………………. r.
2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
3. Umowa może być wypowiedziana na piśmie przez każdą ze stron z 1-miesięcznym
okresem wypowiedzenia.
4. ZLECENIOBIORCA zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
w przypadkach:
zalegania ZLECENIODAWCY z zapłatą powyżej 60 dni od terminu płatności;
gromadzenia odpadów o innej charakterystyce i z innych miejsc niż określone w § 1.
§9
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów.
§ 11
W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących niniejszej umowy strony zobowiązują się
dostosować treść umowy do obowiązujących uregulowań.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
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