UMOWA nr ________________
o odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych
zawarta w dniu ___________________ roku pomiędzy:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NIP ______________________

REGON _______________________

reprezentowaną/ym przez:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
zwaną/ym w treści umowy, „Zleceniodawcą”, a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia 110, reprezentowanym przez:
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą” o następującej treści:
§ 1. 1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę odbioru
niesegregowanych odpadów komunalnych z posesji będących własnością lub w innym posiadaniu
Zleceniodawcy.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemniku(ach)/kontenerze(ach) odpadów: powstających
z działalności produkcyjnej, z remontów obiektów, gruzu budowlanego, ziemi z wykopów, piasku
i

kamieni,

ŜuŜla

i

popiołu

(z

wyjątkiem

odpadów

z

ogrzewania

etaŜowego),

odpadów

wielkogabarytowych tj. mebli, opon, zuŜytych telewizorów, lodówek, zamraŜarek itp. i innych odpadów
nie mieszczących się w pojemnikach/kontenerach z uwagi na ich rozmiary lub wagę.
3. Usuwanie odpadów wskazanych w w § 1 ust. 2 moŜe być przedmiotem odrębnego zlecenia.
4. W przypadku nagromadzenia odpadów wskazanych w § 1 ust. 2 Zleceniobiorca odmówi ich
wywiezienia albo obciąŜy opłatą jak za odpady, zgodnie z klasyfikacją Ministra Środowiska oraz
obowiązującym cennikiem Zakładu.

§ 2. 1. Zleceniobiorca dostarczy i ustawi w wyznaczonym przez Zleceniodawcę

miejscu

zamówioną przez niego ilość pojemników lub kontenerów do gromadzenia odpadów. W przypadku
pojemników / kontenerów będących własnością Zleceniodawcy – Zleceniodawca uzgodni ze
Zleceniobiorcą miejsce ustawienia tych urządzeń.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wywoŜenia odpadów zgromadzonych w pojemniku(ach)
/kontenerze(ach) z częstotliwością określoną w załączniku/(ach) nr _______________ do umowy,
stanowiącym/(ych) jej integralną część.

3. Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

wywoŜenia

odpadów

gromadzonych

jedynie

w pojemnikach lub kontenerach albo w specjalnie do tego przeznaczonych workach wykupionych
u Zleceniobiorcy.
4. Nadmiar odpadów wynikający z przepełnienia pojemnika/(ów), w sposób uniemoŜliwiający
zamknięcie pokrywy lub opróŜnienie pojemnika/(ów) (np. na skutek ubicia odpadów) nie będzie przez
Zakład odbierany w ramach niniejszej umowy.
5. Zleceniobiorca

zobowiązuje

się

do

przyjęcia

i

utylizacji

odpadów

wymienionych

w załączniku/(ach) nr ______ do umowy, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustaw: prawo ochrony
środowiska i o odpadach oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Na wniosek Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć dodatkową ilość
pojemników lub wymienić zniszczone pojemniki / kontenery na nowe.

§ 3. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania na własny koszt na terenie
nieruchomości, objętej usługą miejsca na ustawienie pojemników / kontenerów do gromadzenia
odpadów.
2. Wymagania dotyczące wymienionego w § 3 ust. 1 miejsca ustawienia pojemników /
kontenerów określają odrębne przepisy, w szczególności Uchwały Rady Miasta lub Gminy w zakresie
utrzymania czystości i porządku.
3. Zleceniodawca zabezpieczy całoroczny dojazd do opróŜnianych pojemników i kontenerów.
4. W

przypadku

nie

wykonania,

bądź

nieterminowego

wykonania

wywozu

odpadów

Zleceniodawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym na piśmie Zleceniobiorcę.
5. W przypadku zmiany właściciela lub innego posiadacza posesji Zleceniodawca zobowiązuje
się kaŜdorazowo zaktualizować dane, o których mowa w załączniku(ach) do umowy.
6. W okresie trwania niniejszej umowy, jej Strony są obowiązane informować się nawzajem na
piśmie o kaŜdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania tego
obowiązku korespondencję wysłaną na ostatni adres za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną,
uwaŜa się za doręczoną.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy lub zakupu nowego
pojemnika, gdy uległ on umyślnemu uszkodzeniu lub zaginięciu z winy Zleceniodawcy.
§ 4. Miejscem przekazania odpadów objętych umową są obiekty utylizacji odpadów w Zielonej
Górze przy ul. Wrocławskiej 73.
§ 5. 1. Za wykonaną usługę Zleceniobiorca pobierać będzie miesięcznie opłatę netto (bez podatku
VAT-u) wyliczoną zgodnie z aktualnym cennikiem Zakładu.
2. Szczegółowe wyliczenie opłaty zawiera załącznik(i) nr _______ do niniejszej umowy.
3. Cena netto, o której mowa w ust. 1 i 2 ulega zwiększeniu o naleŜny podatek VAT.
4. NaleŜność za świadczoną usługę płatna będzie na podstawie miesięcznej faktury VAT
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę, jednak nie później niŜ do daty
wskazanej w tej fakturze. W przypadku zwłoki w zapłacie Zleceniodawca zapłaci odsetki w wysokości
określonej w obowiązujących w tym zakresie aktach prawnych.
5. Za datę spełnienia świadczenia pienięŜnego przyjmuje się dzień, w którym nastąpi uznanie
rachunku Zleceniobiorcy.
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§ 6. O zmianie obowiązujących cen za usługi określone w umowie Zleceniobiorca zobowiązuje
się zawiadomić Zleceniodawcę bez wypowiedzenia warunków umowy, ogłaszając ich wysokość
i datę wprowadzenia zmiany w lokalnej prasie.
§ 7. 1. Zawiadomienie o nieterminowym wykonaniu lub niewykonaniu usługi wskazane
w § 3 ust. 4 w przypadku stwierdzenia zasadności zarzutów stanowi podstawę do zwolnienia
z opłaty w wysokości 20% miesięcznej opłaty za kaŜdy tydzień, w którym usługa nie była wykonana.
2. W przypadku wykonania usługi lecz z opóźnieniem zawiadomienie o którym mowa w § 3 ust. 4
stanowi podstawę do udzielenia bonifikaty w wysokości 10 % z 1/4 opłaty miesięcznej.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Stron umowy (np. warunki
atmosferyczne uniemoŜliwiające dojazd specjalistycznego samochodu do posesji), usługa zostanie
wykonana w pierwszym moŜliwym terminie po ustaniu tych okoliczności i w takim przypadku uwaŜa
się, Ŝe usługa została wykonana zgodnie z § 2 ust. 2 umowy.

§ 8. 1. Umowę zawiera się na czas nieokreślony z moŜliwością jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca od dnia rezygnacji.
2. W przypadku zalegania z zapłatą naleŜności, o której mowa w § 5 ust. 4 za okres
przekraczający 3 miesiące, umowa moŜe być rozwiązana bez wypowiedzenia, ze strony
Zleceniobiorcy.

§ 9. 1. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie ustaw.
2. Spory w zakresie wykonywania usługi będą rozstrzygane w drodze wzajemnych uzgodnień,
a w razie nie rozstrzygnięcia strony poddają pod rozpatrzenie właściwego rzeczowo sądu w Zielonej
Górze.

§ 10. 1. Niniejsza

umowa

od

dnia

_____________________

zastępuje

umowę/(y)

________________________________________________________________________________ .
2. Umowa obowiązuje od dnia ____________________________________________________ .

§ 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla kaŜdej ze stron.
ZLECENIOBIORCA

ZLECENIODAWCA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Dział SprzedaŜy Usług Komunalnych
65-120 Zielona Góra, Aleja Zjednoczenia 110
(068) 322 91 22, centr. 322 91 00, fax. 322 91 84
Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Zielona Góra
Nr r-ku 69 1090 2532 0000 0006 3614 6102
NIP 929-011-25-21
Regon 000160821
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