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Umowa nr …………………….. 

na transport odpadów 

 

 

zawarta  w dniu ………………..2022r. w Fałkowie, pomiędzy: 

Zakładem Gospodarki Komunalnej w Łubowie z siedzibą w Fałkowie 44a (62-262), posiadającą 

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 784-25-13-643 działającym jako samorządowa jednostka 

budżetowa w imieniu i na rzecz Gminy Łubowo z siedzibą w Łubowie 1., 62-260 Łubowo  

posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP 784-22-99-291, REGON: 000543893  

reprezentowaną przez: Anetę Rekruciak - Dyrektora 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

reprezentowaną przez  

zwaną dalej Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Umowa określa warunki i zasady załadunku oraz transportu przez Wykonawcę odpadów  

o kodzie:  

1) 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe, pochodzących z oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Łubowo, Przyborowo i Strychowo wg planowanych ilości: 

a) oczyszczalnia ścieków w Łubowie – 1 kurs z częstotliwością, co 3/4 tygodnie, 

b) oczyszczalnia ścieków w Przyborowie – 1 kurs z częstotliwością, co 2 tygodnie, 

c) oczyszczalnia ścieków w Strychowie  - jeden kurs z częstotliwością, co 3 tygodnie,  

2) 19 08 02 zawartość piaskowników pochodzących z oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Dziekanowice  - 1 kurs  z częstotliwością , co 4 miesiące, 

3) 19 08 01 skratki pochodzące z oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziekanowice, 

Łubowo, Przyborowo i Strychowo wg planowanych ilości: po 1 kursie z częstotliwością, co 

4 miesiące. 

1 kurs odpowiada załadunkowi 1 kontenera. 

2. Zwiększenie lub zmniejszenie ilości transportu odpadów może nastąpić po pisemnym, lub 

mailowym uzgodnieniu  z Wykonawcą. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Załadunku odpadów na terenie wskazanej oczyszczalni ścieków. 
2. Dostarczenia odpadów  do ………………………………w dni ………………………. w 

godzinach ………………………. W przypadku zwłoki w realizacji tego zobowiązania 

Zleceniodawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdą 

godzinę opóźnienia. 

Inne dni oraz godziny dowozu odpadu będą możliwe po uzgodnieniu z Zamawiajacym. 

3. Zgłoszenia rejestratorowi  przy wjeździe na teren miejsca utylizacji odpadów rodzaju ładunku - 

odpadu wraz z podaniem kodu odpadu oraz oczyszczalni, z której odpad pochodzi. 

4. Zważenia pojazdu na legalizowanej wadze wskazanej przez kierownika Zakładu Przetwarzania 

Odpadów i na jego koszt. Waga dostawy będzie ustalana na podstawie wagi netto z dowodu 

ważenia  u kierownika Zakładu Przetwarzania Odpadów. Przedstawiciel Wykonawcy ma prawo 

być obecnym podczas czynności ważenia. 

5. Każdorazowego potwierdzenia we właściwych dokumentach (karty przekazania odpadu), 

transportu każdej partii odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

6. Oświadcza, że transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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ustawy o odpadach. W przypadku naruszenie tego zobowiązania Zleceniodawca 

uprawniony będzie do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każdy 

przypadek naruszenia. 

7. Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. Przygotowania odpadów komunalnych o kodzie 19 08 05, 19 08 02 i 19 08 01 do załadunku i 

transportu. 

2. Poinformowania Wykonawcy  o dacie wywozu odpadu, nie później niż 3 dni przed 

planowanym transportem drogą elektroniczną na adres……………………… 

3. Zrealizowania płatności w terminie 14 dni od daty prawidłowo wystawionej i dostarczonej 

faktury. 

§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ……………… (słownie: 

…………………………………………………….. 00/100) 

2. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w 

fakturze VAT, w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań na osobę 

trzecią. 

4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich 

wierzytelności. 

§5 

1. Zamawiający jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada następujący numer 

identyfikacyjny: …………………... 

 

§ 6 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od 01.03.2023, do 

29.02.2024r..  

2. Każda ze stron uprawniona jest do wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagane jest 

zachowanie formy pisemnej. 

3. Strony mogą rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia na podstawie 

porozumienia stron.  

4. Stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy 

druga ze stron narusza postanowienia Umowy i nie zaprzestaje naruszeń, pomimo uprzedniego 

wezwania jej do zaprzestania  w wyznaczonym terminie.  

 

§ 7 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację warunków umowy są: 

- ze strony Zamawiającego: 

 Sprawy BDO i pozostałe: …………………………………………/ 

- ze strony Wykonawcy: 

 Sprawy BDO i pozostałe: ……………………………………./ 
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§ 8 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej tj. 

aneksu do umowy.  

2. Rozwiązanie i odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się 

rozwiązać na drodze polubownej. 

2. W przypadku nieosiągnięcia wspólnego stanowiska co do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z 

realizacji niniejszej umowy, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

Zamawiający: Wykonawca: 

 
 
 
……………………………..                                                      …………………………………… 


