
UMOWA nr ……………. 
 

 
zawarta w dniu …………………………..… w  Mietkowie  pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Komunalnej z siedzibą w 55-081 Mitków,  ul. Kolejowa 35,  
reprezentowaną przez:  
Bartłomieja Karolczaka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mietkowie 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a ………………………………………………………………………………………………….……. reprezentowaną przez: 
……………………………………………..…………………………………………………….……………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
W rezultacie zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 19 
stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164                          
z późn. zm.), została zawarta umowa treści następującej: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest wynajem kontenera o poj. 10m3, odbiór, transport                          
i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Mietkowie: 

a) komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 400 Mg/rok,   
zgodnie z zachowaniem wymogów określonych przepisami ustawy o odpadach z dnia 
14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21, z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 
2015 poz. 257) oraz innych powiązanych aktów wykonawczych. 
 

 
§ 2 

 
1. Wykonawca podejmuje się odbioru, transportu odpadów określonych w § 1 umowy oraz 

ich zagospodarowania zgodnie z posiadanymi aktualnymi decyzjami/zezwoleniami, bądź 
przekazania ich podmiotom gospodarczym, posiadającym niezbędne decyzje/zezwolenia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach w posiadanych decyzjach/zezwoleniach.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w uzgodnionym terminie.  
4. Wykonawca dokona odbioru, transportu i zagospodarowania odpadu z należytą 

starannością.   
5. Wykonawca od momentu odbioru odpadów od Zamawiającego ponosi pełną 

odpowiedzialność za transport i zagospodarowanie odpadów.  
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz 

środowisku z tytułu wadliwego wykonania przedmiotu umowy.  
 
 
 
 
 

 



§ 3 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1. Selektywne gromadzenie odpadu, zgodnie z Ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012               

z późniejszymi zmianami, wg. kodów i grup rodzajowych.  
 

2. Zlecenie telefoniczne lub mailowe o konieczności odbioru odpadów na min. 7 dni robocze 
przed planowanym terminem realizacji zlecenia. Osoby właściwa do kontaktu po stronie 
Wykonawcy: …………………………………………………………………………….…….  

      Zamawiającego: …………………………………………………………………….…………  
 

 
§ 4 

 
1. Wykonawca obciąży Zamawiającego kosztami usługi w oparciu o cenę jednostkową      

w wysokości: 
- …………………… netto komunalnych osadów ściekowych (19 08 05), 

2. Wartość usługi obliczona zostanie na podstawie ceny jednostkowej i masy odpadów, 
oraz powiększona o odpowiedni podatek VAT, który na dzień podpisania umowy 
wynosi …..%.  

§ 5 
 

1. Za wykonaną usługę Zleceniobiorca wystawia fakturę. Podstawą do wystawienia faktury    
są ceny określone w § 4 umowy.  

2. Fakturowanie odbywać się będzie po każdej odebranej partii odpadu lub w przypadku 
więcej niż jednego odbioru w miesiącu - w okresach miesięcznych po zakończonym każdym 
miesiącu.  

3. Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy               
w terminie …..…………. licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej                                          
i zatwierdzonej faktury. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest potwierdzenie przyjęcia odpadów tj. „Karta 
przekazania odpadu” potwierdzonej pod względem ilościowym przez Zamawiającego oraz 
przez Odbiorcę. 

 
§ 6 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: od chwili podpisania umowy do 31.12.2020 r.  
2. Strony zastrzegają sobie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku wprowadzenia 

istotnych zmian w ustawodawstwie dotyczącym obrotu odpadami, lub wygaśnięcia 
ważności pozwoleń w odniesieniu do gospodarki odpadami. 

 
§ 7 

 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 

umowne. 



2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości                  
1 %, wynagrodzenia ustalonego w § 6 umowy, za każdy dzień zwłoki, w łącznej 
wysokości nie większej niż 10% ustalonego wynagrodzenia,  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę                              
w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia umownego, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za zwłokę w zapłacie faktury                         
w wysokości  odsetek ustawowych.  

 
 

§ 8 
 

1. Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
3. Wszelkie sprawy sporne związane z realizacją umową będą rozwiązywane w pierwszej 

kolejności polubownie, a w przypadku niemożności osiągnięcia polubownego 
rozwiązania, poddane zostaną rozstrzygnięciu przed właściwym dla Zleceniodawcy 
sądem.   

 
§ 9 

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

 
 
 
 
 
ZLECENIODAWCA      ZLECENIOBIORCA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


