
              Załącznik Nr 2 

              do zapytania ofertowego 

 

Wzór Umowy 

UMOWA nr…./OŚ/2020 

 

Zawarta w dniu  ………………..pomiędzy: 

 

„Przedsiębiorstwem Komunalnym” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. z siedzibą 16-020 Czarna 

Białostocka ul. Piłsudskiego 62, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000202586 i posiadającym kapitał zakładowy o wartości 28 966 000 zł, NIP 542-000-97-02, 

REGON 052234074 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarządu  –  Zbigniewa Onoszko 

a     

……………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………………………………… 

   zwanym dalej Odbiorcą 

 

W związku z wyborem oferty Odbiorcy na podstawie przeprowadzonego postępowania w 
trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
 

Przedmiot umowy stanowi usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania poprzez odzysk lub 

unieszkodliwienie zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02 powstałych w procesie 

oczyszczania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnej Białostockiej przy ul. 

Świerkowej 16 w ilości ok. 4,5 Mg co  6 m-cy, do 10 Mg/rok.  

1. Zamawiający zleca, a Odbiorca zobowiązuje się do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 

szczegółowo określonej w: 

a) zapytaniu ofertowym  

b) ofercie Odbiorcy  

- które stanowią integralną część niniejszej umowy 

 

§ 2 

 

1. Odbiorca posiada prawomocne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i 

zagospodarowania  poprzez odzysk lub unieszkodliwienie zawartości piaskowników o kodzie  

19 08 02,  nr pozwoleń: .……………………………… – na mocy Ustawy o odpadach z dnia 

14.12.2012 r. (Dz.U. 2020. poz.797 t.j.).                  

2. Odbiorca odbierze odpad będący przedmiotem niniejszej umowy i dostarczy do miejsca 

zagospodarowania. 

3. Odbiorca zagospodaruje piasek zgodnie z decyzją o której mowa w pkt. 1. 

4. Odbiorca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem do wykonania przedmiotu umowy 

i ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z przepisami prawnymi 

zagospodarowanie odpadu.   

5. Odbiorca będzie podstawiał kontener KP-7/nie będzie podstawiał kontenera* (niewłaściwe skreślić)                  

 

                                                                        § 3 

 

1. Strony zobowiązują się do prowadzenia ewidencji odpadu, będącego przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawnych.   
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2. Strony będą potwierdzały odbiór zawartości piaskowników w karcie przekazania odpadu po 

każdorazowym wywozie odpadu. 

 

§ 4 

 

Obowiązki stron: 

1. Strony zobowiązują się do: 

a) potwierdzania przekazania odpadu po każdorazowym wywozie odpadu. 

2. Zamawiający wyznacza p. Mirosław Sosnowski.tel. 609-85-898 e-mail: 

m.sosnowski@pkomunalne.pl jako przedstawiciela w zakresie organizacji wydawania piasku i 

współpracy  w zakresie realizacji umowy. 

3. Odbiorca zobowiązuje się do: 

a) ważenia odebranych odpadów, 

b) terminowego wykonywania  przedmiotu umowy tj, maksymalnie w ciągu 10 dni od 

zgłoszenia  potrzeby wywozu. Zgłoszenie następować będzie w formie telefonicznej na 

nr tel. wskazany w ust. 4. 

c) potwierdzania Zmawiającemu na kartach przekazania odpadu wykonania przedmiotu 

umowy. 

4. Odbiorca wyznacza p. …………… tel. ……….., e-mail: …….. – do współpracy  w zakresie 

realizacji umowy. 

5. W  razie przypuszczenia wystąpienia szkody lub podobnego tego typu zdarzenia Odbiorca 

natychmiast zgłasza ten fakt osobie wyznaczonej do współpracy. 

 

§ 5 

 

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Odbiorcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona 

została na podstawie oferty z dnia ……………………. 

2. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy:  

a) odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadu o kodzie 19 08 02 Odbiorcy przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości:  

wartość netto: ……………… zł/t + podatek VAT (23%) w kwocie ……………… zł/t 

 razem brutto ……………… zł/t  

(słownie:…………………………………………………………………………………..)      

b) ustawienie kontenera KP-7 Odbiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości:  

wartość netto: ……………… zł/m-c + podatek VAT (23%) w kwocie ……………… zł/m-c 

 razem brutto ……………… zł/m-c  

         

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty Odbiorcy poniesione w 

    związku z wykonaniem przedmiotu umowy.  

 

 

                                                                             § 6 

 

1. Płatność będzie dokonana po każdorazowym odbiorze odpadu poprzedzonego 
zgłoszeniem zamawiającego. 

2. Odbiorca upoważniony jest do wystawienia faktury VAT po każdorazowym wywiezieniu 

odpadu. 

3. Należność z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Odbiorcy wskazany na fakturze w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

4. Za datę zapłaty uważana będzie data złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 
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                                                                    § 7 

 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.  

 

                                                                    § 8 

 

1. Umowa niniejsza może być rozwiązana przed upływem czasu, na który została zawarta za 

porozumieniem stron, a także przez wypowiedzenie dokonane przez jedną ze stron za 3 

miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  

2. W przypadku wykonania przez Odbiorcę przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami 

lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może rozwiązać umowę  bez 

wypowiedzenia  w trybie natychmiastowym.  

3. Umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia zezwoleń na transport lub zagospodarowanie 

odpadów. 

                                                                       § 9 

 

1.  Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie 

     szkoda, Odbiorca zobowiązany będzie do jej pokrycia w pełnej wysokości. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych. 

 

                                                                           § 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, 

kierując się logiką i zdrowym rozsądkiem. Jeżeli nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia, 

spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie przyjmują formę aneksu pisemnego pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: ODBIORCA: 

 


