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Załącznik nr 3 do INFORMACJI 

   (Projekt) 

UMOWA NR ZB/EA/       /2018 

 

Zawarta w dniu …………………….. 2018 r., pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, 

z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze 

Sądowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000047499, o kapitale zakładowym 23 180 000 

zł, NIP: 7960012796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

Krzysztofa Zalibowskiego          -    PREZESA ZARZĄDU 

Roberta Dasiewicza       CZŁONKA ZARZĄDU 

 

zwaną dalej „Posiadaczem odpadów”, 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

 

zwanym dalej  „Odbiorcą odpadów”,    

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

§ 1 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Umowa zawarta w rezultacie dokonania przez Posiadacza odpadów wyboru Odbiorcy odpadów,  

w trybie postępowania poza reżimem ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017,  poz. 

1579 z późn. zm.) – art. 4 pkt. 8 o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, według Regulaminu 

udzielania zamówień  w MPK w Radomiu Sp. z o.o. 
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§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest odbiór odpadów komunalnych od Posiadacza odpadów, powstających  

w wyniku prowadzonej przez niego działalności, z terenu jego siedziby, w Radomiu,  

przy ul. Wjazdowej 4, przez Odbiorcę odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21), z późn. zm., ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622), z późn. zm., ustawą z dnia 12 października 2017 

r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 2056), z późn. z m., a także Regulaminem utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.  

2. Odbiorca odpadów przez okres obowiązywania Umowy jest zobowiązany posiadać aktualne 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz przekazać 

Posiadaczowi odpadów uwierzytelnioną – za zgodność z oryginałem kopię przedmiotowego 

zezwolenia,  nie później niż w dniu zawarcia Umowy,  a jeżeli zezwolenie miałoby obowiązywać  

na czas krótszy, niż okres obowiązywania Umowy, każdorazowo nie później, niż w dniu 

poprzedzającym upływ ważności poprzedniego zezwolenia. 

 

§ 3 

WARUNKI REALIZACJI 

1. Załadunek odpadów, uporządkowanie terenu wokół ustawionych pojemników po każdorazowym ich 

opróżnieniu oraz wywóz odpadów z obiektu będącego we władaniu Posiadacza odpadów, należy  

do obowiązków Odbiorcy odpadów. 

2. W ramach realizacji Umowy Odbiorca odpadów udostępni i ustawi w miejscach, wskazanych  

przez Posiadacza odpadów, 8 specjalistycznych pojemników, o pojemności 1,1 m3 każdy:  

a) 5 pojemników na niesegregowaną frakcję mokrą; 

b) 3 pojemniki na segregowaną frakcję suchą. 

3. Ilość pojemników może ulec zmianie, w zależności od bieżących potrzeb Posiadacza odpadów. 

4. W przypadku zapotrzebowania na pojemniki w ilości większej, niż 8 sztuk, Odbiorca odpadów 

zobowiązany będzie do ich dostarczenia i udostępnienia Posiadaczowi odpadów, bez dodatkowego 

wynagrodzenia, we wskazane miejsce, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. 

5. Odbiorca odpadów będzie odbierał odpady mokre raz w tygodniu, zaś odpady segregowane raz  

na dwa tygodnie, w uzgodnionym dniu lub na telefoniczne wezwanie Posiadacza odpadów. 

6. Odbiór odpadów odbywać się będzie w dni robocze (poniedziałek – piątek, z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy), w godzinach: 7.00 – 14.00. 
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7. Odbiorca odpadów dostarczy na własny koszt Posiadaczowi odpadów odpowiednie pojemniki  

przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych, w dobrym stanie technicznym, odpowiednio 

oznakowane oraz w ilości określonej w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy. 

8. Ww. pojemniki pozostaną własnością Odbiorcy odpadów, bez prawa do pobierania dodatkowej 

opłaty za ich użytkowanie. 

9. Odbiorca odpadów prowadził będzie bieżącą kontrolę stanu technicznego pojemników,  dokonywał 

bieżących napraw i remontów, związanych ze zwykłym używaniem pojemników oraz wymieniał 

zużyte pojemniki, na koszt własny, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia tego 

faktu przez Posiadacza odpadów. 

10. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §4, Odbiorca odpadów zapewni mycie i dezynfekcję 

pojemników z częstotliwością nie mniejszą, niż raz na kwartał. 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 

1. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia należnego Odbiorcy odpadów będzie cena netto za 1 m3 

odpadów, pomnożona przez ilość odbiorów odpadów, w danym miesiącu, powiększona o stawkę 

obowiązującego podatku VAT. 

2. Ustala się ceny netto odbioru odpadów komunalnych: 

a) odpady niesegregowane /frakcja mokra/  - ……………………..zł/m3 

b) odpady segregowane /frakcja sucha/: 

- Papier                                  …………………….. zł/m3 

- Plastik i metale                    …………………..…zł/m3 

- Szkło                                      ……………………..zł/m3 

3. Cena odbioru odpadów obejmuje koszty: odbioru, transportu, przekazania do składowania  

na wyznaczonym składowisku lub innego sposobu unieszkodliwiania oraz użytkowanie 

pojemników. 

4. Posiadacz odpadów ureguluje należność za odebrane odpady po otrzymaniu faktury obejmującej 

okres jednego miesiąca, przelewem w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania faktury. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

1. W przypadku nie odbierania odpadów w terminie, Posiadacz odpadów może wezwać w formie 

pisemnej lub e-mail Odbiorcę odpadów do spełnienia świadczenia, a po bezskutecznym upływie 
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określonego w ten sposób dodatkowego terminu, może naliczyć Odbiorcy odpadów karę umowną, 

w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień opóźnienia w wywozie. 

 

 

§ 6 

OBOWIĄZYWANIE UMOWY 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od 01.06.2018 r. do 31.05.2021 r., z możliwością jej 

wypowiedzenia przez każdą ze Stron, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia,  

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Trzykrotne, istotne opóźnienie w odbiorze odpadów, może być podstawą do rozwiązania Umowy z 

winy Odbiorcy odpadów, ze skutkiem natychmiastowym. Za istotne opóźnienie w odbiorze 

odpadów uważa się opóźnienie dłuższe, niż trzy dni robocze, od ustalonego terminu odbioru 

odpadów. 

3. Umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu w przypadku utraty przez Odbiorcę odpadów 

ważności zezwolenia na zbieranie i transport odpadów. 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacje o danych kontaktowych oraz ich zmianach wymagają formy pisemnej,  

bez konieczności sporządzania aneksu do przedmiotowej Umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd                                                                                      

właściwy dla siedziby Posiadacza odpadów. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron. 

 

 

POSIADACZ ODPADÓW     ODBIORCA ODPADÓW 

       


