
UMOWA nr ……. / …………….. 
 
 

 

Zawarta dnia ………………..……… roku w Tymianku, pomiędzy 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 
zwanym w dalszej części  umowy „Zamawiającym”,                                          
a Zakładem Wielobranżowym Marek Buchnajzer z siedzibą w Tymianku 20, 62-840 Koźminek - zwanym 
dalej „Wykonawcą” - reprezentowanym przez Właściciela - Marka Buchnajzera. 

 
§ 1 

 
1). Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie wywozu stałych odpadów 
komunalnych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do miejsca składowania (na wysypisko) . 
2). Zamawiający otrzymuje w użytkowanie pojemnik (pozostający własnością Wykonawcy)                                    

o pojemności  ………… l 
w ilości sztuk ………….. szt. 
 
 w którym będzie gromadził nieczystości stałe określone w punkcie 1 tego paragrafu. Pojemnik zostanie 
zlokalizowany na terenie posesji 
 

………………………………… 
 

§ 2 

 

 Wywóz nieczystości będzie się odbywał………………………….. 
 Cena za opróżnienie jednorazowe pojemnika wynosi …………………zł 
 Cena za opróżnianie jednorazowe pojemnika przy płatności za cały rok 

„z góry”(za 12 miesięcy do dnia 31 stycznia opłacanego roku) wynosi 
………… zł 
 

 
3). Forma zapłaty: gotówką w siedzibie firmy bądź przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.    
4). Rozliczenie usług odbywać będzie się miesięcznie. 
5). Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie 14 dni od jej wystawienia. 
Po upłynięciu tego terminu Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek za zwłokę. 
6). Wykonawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia waloryzacji o wskaźnik publikowany przez GUS. 
7). Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany stawki wynagrodzenia, jeżeli w uzgodnieniu między stronami 
nastąpi zmiana wielkości pojemnika, a także jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi wzrost cen 
czynników produkcyjnych o wskaźnik większy od wskaźnika wzrostu cen towarów, usług i dóbr konsumpcyjnych 
ogłaszanego przez GUS. Mowa o takich czynnikach jak cena paliwa, energii, wysypiska, itp.  
8). Wykonawca zastrzega sobie także prawo do zmiany cen, jeżeli zmianie ulegną zasady podatkowe mające 
wpływ na wykonywane usługi. 
 

§ 3 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy 
1). Wywiezienie odpadów stałych z miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz usunięcie odpadów 
rozsypanych podczas opróżniania pojemnika. 
2).  Przeprowadzenie dezynfekcji pojemnika przed oddaniem go do użytkowania Zamawiającemu. 
 

§ 4 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1).  Utrzymanie czystości w miejscu stałego ustawienia pojemnika. 



2). Zabezpieczenie pojemnika przed kradzieżą oraz zniszczeniem. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z tych 
okoliczności, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. 
3). Wystawianie pojemnika przed bramę posesji od godz. 7:30 w dniu w którym będą odbierane 

odpady(zgodnie z przedłożonym wcześniej przez Wykonawcę harmonogramem). W przypadku nie wystawienia 
przez zamawiającego pojemnika i uniemożliwienia Wykonawcy odbioru odpadów, uznaje się to za prawidłowo 
wykonaną usługę, która podlega zafakturowaniu. 
  
 
 

§ 5 

 
3). Zamawiający zobowiązuje się, że pojemnik nie będzie udostępniany osobom trzecim. 
4). Pojemnik winien mieć zamkniętą pokrywę. 
5). Zamawiający w celu wywiezienia dodatkowej ilości odpadów komunalnych może nabyć u kierowcy 
obsługującego posesję specjalnie oznaczony przez Wykonawcę worek o pojemności 110 l. 
W cenę worka wliczony jest wywóz odpadów w nim umieszczonych. 

 
 

§ 6 

 
1). Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę  z zachowaniem 

trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2). Strony ustalają, że wszelkie zmiany umowy  wymagają zachowania formy pisemnej. 
 

§ 7 

 
1). Jeżeli Zamawiający nie zapłaci przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia przez ponad 30 dni od terminu 
zapłaty umieszczonego na fakturze, Wykonawcy przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy 
(bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz konieczności zwrotu powstałych u Zamawiającego kosztów),          
a także do dochodzenia sądowego mającego na celu odzyskanie należności. 
2). Jeżeli Wykonawca bez żadnego powodu zaprzestał wykonywania usług, których dotyczy niniejsza umowa       
i przez 30 dni od planowanego odbioru odpadów nie pojawił się u Zamawiającego (mimo jego pisemnego 
wezwania do ich odbioru), Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy bez 
zachowania terminu wypowiedzenia. 

 
§ 8 

 
1).  Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulamin 
aktualnie obowiązujący na terenie gminy. 
2). W sprawach spornych strony poddadzą się pod rozstrzygnięcie właściwego dla Wykonawcy miejscowo            
i rzeczowo sądu. 
3).  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 
4). Niniejsza umowa jest jedynym dokumentem wiążącym obie strony i ustalającym zasady wywozu przez 
Wykonawcę odpadów stałych z posesji Zamawiającego. 
 

§ 9 

 

Strony ustalają, że umowa wchodzi w życie z dniem ……………………..………. roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający        Wykonawca 


