
 
 

Umowa PROJEKT 
 
 
 

O świadczenie usług wywozu nieczystości stałych 
mieszanych oraz odpadów komunalnych 

 
Zawarta w dniu  30 czerwca 2015 r. pomiędzy: 
Dom Pomocy Społecznej nr 2 w Lęborku 84-300 Lębork ul. I Armii 
Wojska Polskiego 43, NIP 841-13-38-615 
zwanym dalej „ Zleceniodawcą” 
reprezentowanym przez: 
Dyrektor – Agnieszka  Szumańska 
Przy kontrasygnacie głównego księgowego – Irena Cychosz  
a  
 ………….. zwanym dalej „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez: ……………. 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), od Zamawiającego z posesji 
położonej przy ul. I Armii WP 43 odpadów komunalnych nie segregowanych oraz 
odpadów kuchennych, a Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy 
wynagrodzenie.   

 
§ 2 

Czas trwania umowy 
1. Umowa zawarta zostaje od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku  

 
 § 3 

Sposób realizacji usługi 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojemnik do odbioru odpadów komunalnych nie 

segregowanych o objętości 1,1 m3  oraz pojemnik do odbioru odpadów kuchennych o 
objętości 120 litrów (pojemnik 120 litrowy wymieniany co tydzień na czysty). 

2. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne nie segregowane trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek, środa i piątek) w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz odpady kuchenne jeden 
raz w tygodniu (piątek) w godzinach od 7:30 do 14:30. W przypadkach uzasadnionych na 
wezwanie Zamawiającego częściej. 

3. Odbierane odpady komunalne nie segregowane oraz odpady kuchenne zostaną odebrane 
na podstawie karty przekazania odpadu – potwierdzenie wywozu w sekretariacie Domu 
Pomocy Społecznej Nr 2. 

4. Ze strony Zamawiającego realizację umowy nadzorował będzie Janusz Okoń te. 59 862 
11 41 a ze strony Wykonawcy ………………..  tel. …………………….. 

 
 
 



§ 4 
Wynagrodzenie oraz warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie kart przekazania odpadu – 
potwierdzenie wywozu oraz cen jednostkowych, określonych w ust. 2. 

2. Za odbiór każdego kontenera o pojemności 1,1 m3 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 
w wysokości ………… zł brutto a kontenera o pojemności 120 litrów zapłaci 
wynagrodzenie  w wysokości …….. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 naliczane będzie w miesięcznym okresie 
rozliczeniowym, płatne przez Zamawiającego na rachunek Wykonawcy na podstawie 
faktury, wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowej faktury. 

  
§ 5 

Kary umowne 
1. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 
umownej.  

 
 
 

§ 6 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w 

pierwszej kolejności polubownie przez strony, a gdy nie znajdą rozwiązania, przez 
właściwy sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

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

 
 

Zamawiający        Wykonawca 


