
 

 

Wzór umowy na  

Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadu o kodzie  

19 08 05 z miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach 

 

Umowa zawarta w dniu ……………………………………………………………………………………….……….………………………… pomiędzy:  

 
Gminnymi Wodociągami i Kanalizacją Sp z o.o. w Skarszewach 

Legitymującą się nr NIP 592-19-46-051, REGON: 192027903, zwanym w dalszej części Umowy 

„Zamawiającym" reprezentowanym przez : 

Zbigniewa Pruszak – prezesa 

a 

Firmą: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 

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

reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę o nazwie: 

 „ Odbiór, transport i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodach  19 08 05 z miejskiej 

oczyszczalni ścieków w Skarszewach”. 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się do odbioru, transportu i unieszkodliwiania lub odzysku 

odpadów powstających w  wyniku działalności gospodarczej Zamawiającego o następujących 

kodach 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe). 

Wykonawca zobowiązuje się odbierać sukcesywnie odpad o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane 

komunalne osady ściekowe) z miejskiej oczyszczalni ścieków w Skarszewach. Szacunkowa 

ilość ok. 2000 Mg 

Zamawiający każdorazowo zgłosi telefonicznie lub faksem konieczność odbioru odpadów. 

Szczegółowe warunki i robocze ustalenia prowadzone będą: 

ze strony Zamawiającego przez: Zbigniew Pruszak telefon 505 080 258 

ze strony Wykonawcy przez ………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

 

 

 



 

 

 

 

§3 

Odpowiedzialność za objęte umową i odebrane odpady ponosi Wykonawca od momentu ich 

odbioru do pełnej utylizacji bądź zagospodarowania. 

§4 

1. Wraz z dokonaniem odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu podpisaną kartę 

przekazania odpadu. 

 

§5 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie od dnia podpisania 

umowy do 31.12.2016 r. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności określonych w § 1 innej osobie bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

3. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, 

gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego  

na piśmie. 

§6 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przedłożona ofertą: 

Cena netto za odbiór i unieszkodliwienie lub odzysk 1 tony odpadu o kodzie 19 08 05 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….………...zł/tonę  

podatek VAT w wysokości ………………….……….. %, 

co stanowi kwotę brutto ……………………………………………………………………………………………………………………………….. zł/tonę 

 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prawidłowo wykonaną usługę nastąpi w 

ciągu 30 dni od chwili dostarczenia faktury VAT z kompletem dokumentów odbiorowych 

Zamawiającemu. 

3. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury częściowej, po wykonaniu 

odpowiedniego zakresu robót na koniec miesiąca. 

 

§7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu niezależnie od zaistniałej szkody kary umowne: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy lub jej części w wysokości 

100 zł za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100 zł za każdy 

dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 

3. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

4. W przypadku zaistniałej szkody, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości rzeczywiście 

poniesionej przez Zamawiającego szkody może on dochodzić odszkodowania do pełnej 

wysokości szkody. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień zawartych w umowie Zamawiający 

może niezwłocznie od umowy odstąpić. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca nie rozpoczął 

realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje go 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

 

§8 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy. Wszelkie zmiany niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§9 

1. Integralną częścią umowy jest oferta wykonawcy stanowiąca załącznik do niniejszej 

umowy. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu 

dla stron. 

 

 

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 


