
UMOWA nr …………... 

na wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych  
 

zawarta w dniu ………………………….r. w Bogusławkach pomiędzy: 

 

...................................................................................................................................................... 

 

z siedzibą 

………………………………………………………………………………………… 

 

NIP…………………e-mail: ………………………….…tel. …..................................... 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a Barbarą Rajewską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo 

Handlowo – Usługowe TRANS-KOM” z siedzibą 63-800 Gostyń, Bogusławki 8B NIP 696-

108-03-16 

www.trans-kom.com.pl, e-mail: trans@trans-kom.com.pl, tel. 65 572 37 75  

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1.  Przedmiotem umowy jest odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

(papier, plastik, szkło, odpady ulegające biodegradacji), 

2. Wykonanie usługi – wywóz odpadów z pojemników  nastąpi w ustalony dzień 

……………………… jeden/dwa raz/y w miesiącu, zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy, 

3. Wykonanie usługi – wywóz odpadów segregowanych w workach nastąpi w ………………. 

miesiąca, 

4. Wywóz odpadów komunalnych z kontenerów KP-7/KP-10 nastąpi po telefonicznym 

zgłoszeniu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

5. Zamawiający deklaruje, że posiada pojemniki na odpady: 

.............................................................................. . 

 

§ 2 

 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg aktualnie stosowanego 

cennika. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonaną usługę w terminie wskazanym na 

fakturze na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zamawiający akceptuje otrzymanie faktury za świadczone usługi na adres elektroniczny (e-

mail). 
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§ 3 

 

1. Wykonawca oświadcza, że prowadzi swoją działalność zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i posiada stosowne zezwolenia. 

2. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie swobodnego dojazdu pojazdów do 

miejsca załadunku.  

3. Odpady powinny być posegregowane i przygotowane do transportu. 

 

§ 4 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością miesięcznego okresu 

wypowiedzenia przez każdą ze stron, 

2. W przypadku nie uregulowania należności za wykonana usługę w okresie 30 dni od 

terminu płatności umowa ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia ze skutkiem na koniec 

miesiąca. 

 

 § 5 

 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy rozstrzygał 

będzie sąd właściwy dla strony powodowej, 

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

 § 6 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

        ………………………….                                               ……………………………. 

 

            Wykonawca            Zamawiający   

 

 


