Umowa nr …………./KP/……
o wywóz odpadów

W dniu ……………………..r. pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” sp. z o. o. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Czysta 5, wpisanym
do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego KRS pod nr: 0000153850, NIP: 8380007201, Kapitał Zakładowy: 47 207 000,00 zł; reprezentowanym
przez:
1) Hannę Bieżuńską – Prezesa Zarządu,
2) Katarzynę Juszkiewicz - Prokurenta,
zwanym w dalszej części „ZLECENIOBIORCĄ”,
…………………………………………………………………..z siedzibą ……………………………………………….zarejestrowanym pod nr.
KRS …………………………………..,NIP :……………………………… , REGON: …………………… , reprezentowanym przez :
………………………………..
Będącym Administratorem nieruchomości wymienionej w § 1 niniejszej umowy, zwanym w dalszej części umowy
„ZLECENIODAWCĄ”,
zawarta została umowa o następującej treści:
§1
Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy wywożenie nieczystości stałych gromadzonych w kontenerach KP-5 lub KP-7
z posesji:
ul. …………………………………………………..
§2
Opróżnienie i wywóz nieczystości stałych następuje po zgłoszeniu telefonicznym.
§3
Zleceniodawca zobowiązany jest do wystawiania pojemników na ulicę w wyznaczonym dniu wywozu celem ich
opróżniania, jeżeli nie ma możliwości dojazdu pojazdem specjalistycznym do miejsca ich ustawienia.
§4
1. Zapłata należności za wykonaną usługę dokonana zostanie w terminie wskazanym na fakturze VAT nie krótszym
niż 14 dni od dnia jej wystawienia, obliczonej za ilość wywiezionych kontenerów KP-5 lub KP-7 oraz za ilość
kilometrów przejechanych w czasie realizacji usługi.
2. Za wywóz odpadów strony ustalają cenę:
a) za jednorazowe podstawienie/opróżnienie kontenera KP-5 lub KP-7 – 145,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć)
+ aktualna stawka VAT,
b) za transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadu zmieszanego komunalnego 400,00 zł (słownie: czterysta
złotych) + aktualna stawka VAT,
c) za transport i unieszkodliwienie 1 tony gruzu 65,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych) + aktualna stawka
VAT
d) opłata, o której mowa w pkt b) i c) naliczana jest według wagi odpadów,
e) gruz, o którym mowa w pkt c) to gruz ceglany lub betonowy o wymiarach 0-300 mm, bez szkła, zbrojenia i
innych odpadów komunalnych,
f) za 1 km dojazdu do posesji Zleceniodawcy określonej w § 1 - 2,50 zł (słownie: dwa zł pięćdziesiąt groszy) +
aktualna stawka VAT w przypadku miejscowości innej niż Żyrardów.
3. Miesięczna dzierżawa za kontener KP-5 lub KP-7 wynosi 100,00 zł + aktualna stawka VAT (słownie: sto złotych ).
4. W przypadku niezgłoszenia przez Zleceniodawcę w danym miesiącu do wywozu kontenera KP-5 lub KP-7
Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie takie jak za wywóz jednego kontenera KP-5 lub KP-7 o wadze 1 tony
odpadu zmieszanego komunalnego.
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§5
1. Zleceniobiorca o każdej zmianie ceny wywozu nieczystości i terminie jej wprowadzenia będzie informował na
stronie internetowej www.pgk.zyrardow.pl, co najmniej na 14 dni przed jej wprowadzeniem.
2. Każdorazowo wywóz nieczystości winien być potwierdzony przez Zleceniodawcę lub osobę przez Niego
upoważnioną.
§6
Zleceniodawca zobowiązany jest do użytkowania kontenerów KP-5 lub KP-7 zgodnie z przeznaczeniem, a w
szczególności nie zanieczyszczać nieczystościami płynnymi. Kontener powinien być oznakowany numerem umowy.
Miejsce ustawienia kontenera KP-7 winno być utwardzone i zapewnić łatwy dojazd pojazdu samochodowego.
§7
Umowa niniejsza została zawarta na czasie nieokreślony od dnia …………………………r.
§8
Strony mogą rozwiązać umowę bez podania przyczyny za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec
miesiąca kalendarzowego.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane, w pierwszej kolejności w drodze
polubownej, a jeżeli takie działania nie dadzą pozytywnego rezultatu przez właściwy sąd powszechny.
§ 11
Z chwilą wejścia w życie niniejszej umowy traci moc poprzednia umowa zawarta w tym przedmiocie.
§ 12
Umowa niniejsza została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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