
Załącznik Nr 2 

Projekt umowy 

Umowa Nr…….. 
z dnia ……….. 2014 r. 

 

zawarta pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w 

Górnie, ul. Rzeszowska 5. Nip 814-00-02-902 reprezentowanym przez: 

Mgr inż. Elżbietę Burzyńską – Dyrektor Zakładu 

Zwanym dalej Zamawiającym 

a: 

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

Reprezentowanym przez  

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

Zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1. 

Do niniejszej umowy zastosowanie mają następujące przepisy: 

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.) 

2) ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628) 

3) ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 

 

§ 2. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przejmuje do wykonania: 

1) Wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP7 na telefoniczne 

zgłoszenie Zamawiającego nie później niż 24 godziny od powiadomienia 

Wykonawcy. 

2) Wywóz odpadów komunalnych z pojemników 1,1 m
3
 nie później niż 24 godz. od 

telefonicznego powiadomienia Wykonawcy. 

3) Eksploatację pojemników: 

- KP7 w ilości 3 szt. 

- 1,1 m
3
 – 6 szt. 

4) Wykonawca zobowiązany jest również do wywozu odpadów jeden raz w miesiącu z 

pojemników stanowiących własność zamawiającego w ilości 12 szt. o poj. 0,11 m
3
  

5) Wywóz osadów z oczyszczania ścieków przeznaczonych do składowania w ilości 

rocznej - 3 Mg: 

- zawartość piaskownika 190802 – 1 Mg,  

- skratki 190801 - 0,5 Mg, 

- osady z oczyszczania ścieków komunalnych 190805 - 1,5 Mg. 

 

§ 3. 

1. Wartość umowy określa się na kwotę:  

Netto …………… PLN,  

VAT  …………… PLN,  

Brutto …………… PLN. Słownie: ……………………………………………………. 

2. Ceny za wykonanie usługi zostały ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty 

stanowiącej załącznik do niniejszej umowy i wynoszą odpowiednio: 

1) Cena jednostkowa 1 m
3
 odpadów –  …….. zł netto. 

2) Cena jednostkowa 1 tony osadów z oczyszczania ścieków komunalnych 

przeznaczonych do składowania – ………. zł netto.  

3) Dzierżawa 1 szt. kontenera o poj. 1,1 m
3
 – …..zł netto. 

4) Dzierżawa 1 szt. kontenera o poj. 7 m
3
 – …… zł netto. 

3. Ustalone ceny jednostkowe netto pozostają niezmienne w okresie związania umową. 



4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, będzie on 

naliczany zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili wystawienia faktury. 

5. Cena jednostkowa o której mowa w ust. 1 pkt 1) zawiera koszt wywozu odpadów. 

6. Ilość wywożonych odpadów potwierdzana będzie każdorazowo przez strony zawierające 

umowę. Potwierdzenie stanowić będzie załącznik do wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

 

§ 4.  

1. Strony ustalają, że w ramach umowy prowadzony będzie nieodpłatny odbiór surowców 

wtórnych tj. makulatura, szkło, drobny złom puszkowy, tworzywa. 

2. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 3 pojemniki na segregowane odpady, tj: makulaturę, 

plastik i szkło.  

3. Właściwa segregacja w miejscu powstawania odpadów spoczywać będzie na 

Zamawiającym, Wykonawca natomiast dokona wtórnej segregacji surowców w celu 

uzyskania surowca do dalszego przerobu. 

 

§ 5. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) Brak dojazdu do miejsca w którym składowane są odpady w pojemnikach, 

2) Bałagan spowodowany przepełnieniem pojemników. 

 

§ 6. 

1. Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej  

przez Wykonawcę faktury. 

2. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni licząc 

od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury za wywóz odpadów objętych fakturą. 

 

§ 7. 

W przypadku nie wywiązywania się jednej ze stron z postanowień przyjętych w niniejszej 

umowie, drugiej stronie przysługuje prawo rozwiązania umowy z 1- miesięcznym terminem 

wypowiedzenia. 

§ 8. 

Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygał będzie właściwy 

rzeczowo Sąd w Rzeszowie. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

4. Na tym umowę zakończono i podpisano. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


