
UMOWA NR 

o świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

 

zawarta w dniu ….................... r. w Choszcznie (zwana dalej „Umową”) pomiędzy: 

 

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

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

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

NIP ….................................. 

zwaną dalej Zamawiającym 

reprezentowaną przez: …................................... , 

 

a 

 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Choszcznie (ul. Wolności 26, 73-200 Choszczno), 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000293211 oraz numerem NIP 594-15-69-663 i numerem REGON 320430448, zwanym 

w dalszej treści Umowy – Wykonawcą 

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Łukasza Młynarczyka 

 

przy czym Zamawiający i Wykonawca zwani będą w dalszej części łącznie (Zamawiający i Wykonawca) „Stronami”, a osobno 

zaś (Zamawiający albo Wykonawca) „Stroną” 

 

Zważywszy, że: 
I. Na terenie Gminy Choszczno nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(nieruchomości niezamieszkałe) nie zostały objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

II. Właściciele nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych 

z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrześnie 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, dalej „u.c.p.g.”); 

celem regulowania praw i obowiązków została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§1 
 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych od Zamawiającego 

z terenu nieruchomości – miejsca gromadzenia odpadów [MGO]: ….................................................................................... .  

 2. Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów komunalnych tylko z pojemników zlokalizowanych w MGO. 

 3. Strony ustalają, że odbiór odpadów komunalnych będzie następował zgodnie z harmonogramem i złożonym 

oświadczenie w zakresie częstotliwości, o którym mowa w §4 Umowy. Wykonawca oświadcza, że poza terminami określonymi 

w §4 Umowy będzie odbierał odpady komunalne za dodatkową opłatą wg cennika. 

 

§2 
 1. W celu wykonania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia 

pojazdom Wykonawcy dojazdu do miejsca wystawiania pojemników na odpady komunalne. 

 2. W określonym terminie odbioru odpadów komunalnych Zamawiający wystawia pojemnika przed posesję przed 

godz. 6.00. Do obowiązków Wykonawcy nie należy wystawianie ani odstawianie pojemników z terenu posesji, pomieszczeń 

czy budynków. 

 3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest upoważniony pracownik: tel. 957652375 lub 957652736, 

e-mail: bok@mpgkchoszczno.pl. 

 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej, o którym mowa art. 9b u.c.p.g. na terenie Gminy Choszczno, na której jest 

realizowana Umowa – nr wpisu KO.6235.1.2012.6; 

2) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742); 

3) Zapewnia wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony 

środowiska, w szczególności wymaganiami wskazanymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2019 r. 

poz. 701 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późn. zm.). 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

1) zbiera odpady zgodnie z zasadami określonymi w u.c.p.g. oraz przepisami prawa miejscowego, tj. obowiązującego 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno; 

2) nieruchomość, o której mowa w §1 ust. 1, wyposażona jest w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

zgodnie z obowiązkiem właściciela nieruchomości wyrażonym w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.; 

3) znany jest mu obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

wyrażony w przepisie art. 5 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. 
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3. W przypadku uszkodzenia przez pracowników Wykonawcy pojemników, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Zamawiający 

zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ich uszkodzenia (reklamacja), 

pod rygorem nie uznania złożonej reklamacji po tym terminie. 

§4 

 1. Za czynności określone w §1 Umowy, Zmawiający zobowiązuje się płacić wykonawcy wynagrodzenie w niniejszej 

wysokości za każdy pojemnik: 

1) Z NIESEGREGOWANYMI (ZMIESZANYMI) ODPADAMI KOMUNALNYMI: 

 pojemnik …. litrów -     szt. x …. wywozy x …...zł (cene netto) + 8% VAT 

2) z odpadami komunalnymi segregowanymi: 

 PAPIER:  

pojemnik …. litrów -     szt. x …. wywozy x …...zł (cene netto) + 8% VAT 

 METALE, TWORZYWA SZTUCZNE I ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE: 

pojemnik …. litrów -     szt. x …. wywozy x …...zł (cene netto) + 8% VAT 

 SZKŁO:  

pojemnik …. litrów -     szt. x …. wywozy x …...zł (cene netto) + 8% VAT 

 BIOODPADY: 

pojemnik …. litrów -     szt. x …. wywozy x …...zł (cene netto) + 8% VAT 

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca przekaże na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni 

od wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu. 

 3. W przypadku zmiany ceny za odbiór odpadów komunalnych stosowanej przez odbiorców odpadów komunalnych 

w takim samym zakresie automatycznej zmianie ulegają ceny określone w ust. 1. Zmiana ceny w ten sposób nie wymaga aneksu, 

a jedynie poinformowania Zamawiającego w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 4. Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest należne Wykonawcy bez względu na to, czy Zamawiający 

wystawi pojemnik z odpadami komunalnymi. 

 5. W przypadku nieprawidłowego zbierania odpadów komunalnych przez Zamawiającego, Wykonawca zakwalifikuje 

odbiór odpadów komunalnych segregowanych po cenie jak za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.  

 6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływy wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 7. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych 

za opóźnienie w transakcjach handlowych bez konieczności kierowania do Zamawiającego odrębnego wezwania do zapłaty. 

 8. Zleceniodawca uprawniony jest do oddawania odpadów komunalnych określonych w uchwale w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno do prowadzonego przez Zleceniobiorcę funkcjonującego na terenie 

Gminy Choszczno punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za dodatkową opłatą (wg cennika). 

 

§5 
 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …....................... . 

 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 

 

§6 
Przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającego jest niezbędne do wykonania Umowy i następuje w oparciu 

o art. 6 ust. 1 lit.2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zamawiający oświadcza, iż Wykonawca przekazał mu wszelkie niezbędne informacje 

dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności dane dotyczące administratora danych osobowych, 

inspektora ochrony danych, celu przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawnej ich przetwarzania. 

 

§7 
 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 3. Wszystkie spory wynikające z realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę Wykonawcy. 

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

 

 

 

 

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 


