wzór umowy na odbiór odpadów komunalnych stałych od usługodawców prowadzących działalność gospodarczą

UMOWA TO/K/dzg

nr

(zgodny z nr ID zleceniodawcy) /2010

Zawarta w dniu (data zgodna z datą wystosowania przez zleceniodawcę wniosku o świadczenie usług lub datą
złożenia woli przez zleceniodawcę w tym zakresie w innej niż pisemnej formie) pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.,
z siedzibą przy ul. Okrzei 6, 73 -110 Stargard Szczeciński,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydziale Gospodarczym
pod nr 0000033245,
REGON: 811115758,
NIP : 854–001–15–20,
którego reprezentuje z upoważnienia Zarządu Spółki
1. ………………………. – Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta,
zwanym dalej „ZLECENIOBIORCĄ”
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Wpisanym (ą) do ewidencji działalności gospodarczej nr …………… w ....................................................................,
REGON …………………………..,

NIP: ……………………………..,

którego reprezentuje legitymujący (a) się dowodem osobistym seria ………….. nr ……………………….:
1.

…………………………………………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej „ZLECENIODAWCĄ”
Strony niniejszej umowy postanawiają, że:
§1
1.Przedmiotem umowy jest zbieranie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01.
2.Za odpady komunalne w rozumieniu niniejszej umowy uważa się odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem odpadów powstających w wyniku:
-prowadzenia prac remontowych, budowlanych, produkcyjnych, rolniczych itp.,
-prac porządkowych na terenie posesji, w tym z ogrodów i terenów zielonych,
-wymiany wyposażenia mieszkań tj. mebli, sprzętu gospodarstwa domowego itp.
§2
Odpady zbierane będą przy użyciu środków transportowych Zleceniobiorcy, obsługiwanych przez pracowników
posiadających odpowiednie uprawnienia, z częstotliwością …………………………………………………………..
§3
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania świadczenie usług w zakresie zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów stałych z urządzeń do gromadzenia odpadów udostępnianych przez
Zleceniobiorcę typu:
1........................ szt .............
2........................ szt .............
usytuowanych przy posesji w …………………………………………………………………………………..
§4
1.Wynagrodzenie za usługi będą naliczane wg faktycznego nagromadzenia odpadów.
2.Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy będzie iloczyn ilości zbieranych przez
Zleceniobiorcę odpadów wyrażonych w m3 i ceny jednostkowej.
3.W dniu zawarcia umowy opłaty za zlecane usługi wynoszą:
- za 1 m3 odpadów o kodzie 20 03 01 ładowanych mechanicznie: ……. zł.
- za 1 m3 odpadów o kodzie 20 03 01 ładowanych ręcznie: …….. zł.
- za 1 m3 odpadów o kodzie 20 03 07 ładowanych ręcznie: …….. zł.
- opłata miesięczna za udostępnienie urządzenia gromadzenia odpadów: ……. zł.
4.Do w/w cen będzie naliczany podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.Zmiana wysokości opłaty za odbiór odpadów może nastąpić po pisemnym powiadomieniu Zleceniodawcy,
w terminie umożliwiającym Zleceniodawcy rozwiązanie umowy.
§5
1.Zleceniodawca będzie regulował należność za usługi w okresach miesięcznych, w terminie 21 dni
od daty wystawienia faktury, poprzez dokonanie wpłaty na wybrane konto w następujących bankach:
- PEKAO S.A. I O/ Stargard nr 16 1240 3901 1111 0000 4216 5073,
- PKO BP SA O/ Stargard nr 36 1020 4867 0000 1502 0007 2587,
- NORDEA BANK POLSKA S.A. nr 96 1440 1143 0000 0000 0629 3228,
lub bezpośrednio w kasie, w dni robocze, w godz. od 7.00 do 14.00:
- MPGK Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie Szczecińskim,
- Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Bogusława IV 15 w Stargardzie Szczecińskim.
2.Za nieterminowe regulowanie należności z tytułu świadczonych usług, Zleceniobiorca pobierać będzie odsetki
Ustawowe.
§6
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony* i obowiązuje od dnia …………… (data zgodna
z datą rozpoczęcia usługi, którą wskazał zleceniodawca w oświadczeniu woli) do dnia……………..

§7
1.Zbieranie odpadów innych niż wymienione w niniejszej umowie odbywać się będzie po zawarciu ze
Zleceniodawcą dodatkowego zlecenia.
2.Zleceniobiorca przejmuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o gospodarowaniu odpadami
od momentu ich odbioru do zakończenia procesu ich zagospodarowania.
§8
Zleceniodawca obowiązany jest:
1.Przygotować teren dla lokalizacji urządzeń do gromadzenia odpadów, w wydzielonym i utwardzonym miejscu
dogodnym dla ich opróżniania, a w przypadku braku dostępu do urządzeń przenieść je we własnym zakresie
na odległość nie większą niż 10 metrów od punktu umożliwiającego podjazd środka transportu
Zleceniobiorcy.
2.W okresie zimy oczyszczać ze śniegu i lodu oraz posypywać piaskiem drogę, po której transportowane są
urządzenia do gromadzenia odpadów.
3.Zamówić tyle urządzeń do gromadzenia odpadów, aby nie dochodziło do ich przepełnienia przed planowanym
terminem wywozu.
4.Używać urządzeń do gromadzenia odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem i treścią umowy oraz dbać
o ich estetykę.
5.Zgłaszać Zleceniobiorcy wszelkie uszkodzenia urządzeń do gromadzenia odpadów stanowiących własność
Zleceniobiorcy w celu ich naprawy.
6.Ponieść koszty naprawy urządzeń do gromadzenia odpadów w przypadku ich niewłaściwej eksploatacji, a także
ponieść pełne koszty w przypadku zniszczenia urządzeń lub ich zaginięcia.
7.Terminowo regulować zobowiązania.
8.Zawiadomić Zleceniobiorcę o zmianie miejsca siedziby, oraz o zmianie właściciela nieruchomości,
o której mowa w niniejszej umowie.
§9
Zleceniobiorca obowiązany jest:
1.Opróżniać urządzenia do gromadzenia odpadów zgodnie z ustaloną częstotliwością, a w przypadku
niedotrzymania terminu z powodu awarii samochodu, lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających
odbiór odpadów, w ciągu 3 dni następujących po ustalonym terminie.
2.Naprawić lub wymienić na swój koszt urządzenia do gromadzenia odpadów będące jego własnością, jeżeli ich
uszkodzenie nie powstało z winy Zleceniodawcy.
3.Ustawić na zamówienie Zleceniodawcy tyle urządzeń do gromadzenia odpadów lub o takiej pojemności,
aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
4.Dostarczać fakturę za wykonanie usługi.
§ 10
1.Zleceniodawca oświadcza, że w odbieranych przez Zleceniobiorcę odpadach komunalnych gromadzonych
w urządzeniach do gromadzenia odpadów, nie ma odpadów niebezpiecznych.
2.Zleceniobiorca ma prawo odmówić opróżniania urządzeń do gromadzenia odpadów w przypadku gromadzenia
w nich odpadów innych niż określonych w niniejszej umowie.
3.W razie odmowy opróżnienia urządzeń do gromadzenia odpadów z winy Zleceniodawcy, ponosi on wszelką
odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego gospodarowania odpadów.
4.Zleceniobiorca potwierdza, że odpady objęte niniejszą umową będą unieszkodliwiane przez składowanie
na składowisku odpadów w Łęczycy.
§ 11
1.Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
2.Zleceniobiorca może odstąpić od umowy bez konieczności powiadamiania Zleceniodawcy, jeżeli
Zleceniodawca zalega z opłatami za 1 pełny okres płatności i nie wykonał swojego zobowiązania pomimo
upływu dodatkowego terminu, wyznaczonego przez Zleceniobiorcę.
§ 12
Z dniem obowiązywania niniejszej umowy traci moc dotychczasowa umowa TO/../.. nr …… zawarta w dniu
…………..
§ 13
Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez zleceniobiorcę,
niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, oraz że został poinformowany o prawie wglądu do danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§ 14
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny.
3.W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron
ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

