
Znak sprawy: NC 2/2021                                    Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

UMOWA Nr NC 2/2021 (Projekt) 

Zawarta w Gostyninie w dniu …………………. r. pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gostyninie sp. o.o. ul. Kolejowa 24,       
09 - 500 Gostynin, zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, które reprezentuje:  

Szymon Nieć - Prezes Zarządu 
NIP 775-000-08-06 REGON 610364804 

a 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ, który reprezentuje: 
 
…………………………………………………………  

NIP: REGON: 

 

§1 

1. ZLECENIODAWCA zleca ZLECENIOBIORCY odbiór i zagospodarowanie   
odpadów zgodnie z posiadanymi decyzjami, o których mowa w § 2 ust. 3. 

2. ZLECENIODAWCA informuje ZLECENIOBIORCĘ o odbiorze odpadów, 
zgłaszając ten fakt telefonicznie lub e-mailem, w zależności do potrzeb. 

3. Dokładna ilość odpadu zostanie określona w trakcie odbioru w wyniku ważenia 
kolejnych partii odpadów. 

 
§2 

1. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że będzie gospodarował przekazanymi mu przez 
ZLECENIODAWCĘ odpadami zgodnie z posiadanymi zezwoleniami oraz 
obowiązującymi wymogami i przepisami prawa. 

2. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się do posiadania i utrzymywania aktualnych 
zezwoleń wynikających z zakresu realizowanych prac zgodnie z obowiązkami 
określonymi w ustawie przepisami. 

3. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że na wytwarzanie, zbieranie i transport, odzysk 
lub unieszkodliwienie  odpadów  posiada  stosowne  zezwolenia  wydane  przez: 
a. …………………………………………….. 
b. …………………………………………….. 
c. …………………………………………….. 
d. …………………………………………….. 



 
4. ZLECENIOBIORCA oświadcza, iż decyzje i zezwolenia wskazane w ust 3 są 

aktualne i pozostają w mocy przez okres obowiązywania niniejszej Umowy. W 
przypadku zmiany zezwoleń, o których mowa w ust. 3, ZLECENIOBIORCA 
zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie ZLECENIODAWCĘ droga 
pisemną wraz z przesłaniem kopii aktualnego zezwolenia, nie później niż w ciągu 
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania decyzji. 

5. ZLECENIOBIORCA zobowiązuje się świadczyć usługi zgodnie z zasadami 
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami, tj. zgodnie z przepisami: 
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. 2013 poz. 21 ze zmianami - 
dalej, jako „Ustawa o odpadach"); 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2013r, 
poz. 1232 ze zmianami. 

6.   Zgodnie z Ustawą o odpadach, przyjmując odpady, ZLECENIOBIORCA staje się 
ich posiadaczem i tym samym przejmuje odpowiedzialność za działalność w 
zakresie gospodarowania odpadami. 

 
§3 

Na przewóz każdej partii odpadów zostanie przez ZLECENIODAWCĘ sporządzona 
„karta przekazania odpadów", zgodnie z wymogami BDO 

 
§4 

1. Strony umowy ustalają, że koszty odbioru i zagospodarowania odpadów wynosi 
……………. zł netto za Mg. 

2. Płatność za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów nastąpi na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez ZLECENIOBIORCĘ z 21-dniowym terminem 
płatności. 

 
§5 

1. ZLECENIOBIORCA odbierze odpady od ZLECENIODAWCY własnym 
transportem. 

2. Za sposób przygotowania odpadów do transportu i za załadunek odpowiedzialność 
ponosi ZLECENIODAWCA. 

3. Koszty załadunku ponosi ZLECENIODAWCA, koszty rozładunku ponosi 
ZLECENIOBIORCA. 

 
§6 

Strony ustalają, że w przypadku zmiany istotnie ważnych okoliczności zostanie zawarty 
aneks do niniejszej umowy, określający nową cenę, rodzaj odpadów i warunki 
odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. 

 



 
§7 

Umowa jest zawarta na czas określony. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 
jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia. 

 
§8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego, Ustawy o Odpadach i Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

 
§9 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd w miejscu właściwym dla 
ZLECENIODAWCY. 

 
§10 

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

 

ZLECENIODAWCA:                                ZLECENIOBIORCA: 


