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Umowa na odbiór odpadów 

Nr ………../TG/2019 

zawarta w dniu ………………………………………… w Słupsku, pomiędzy: 

Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-

200 Słupsk, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sadowego pod numerem 0000002203, REGON: 771486860, NIP: 839-041-02-17, kapitał zakładowy: 

17 173 000,00 zł, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………, 

zwanym w dalszej części „Wytwarzającym lub MZK Słupsk” 

a 

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

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

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

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

...................................................................................................................., 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części „Odbiorcą”, 

 

w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z ogłoszeniem prowadzonego w oparciu 

o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Miejskim 

Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem stosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018.1986 t.j. ze zm.) 

 

 
§ 1 Przedmiot umowy 

1. Wytwarzający zleca, a Odbiorca podejmuje się odbioru i transportu od Wytwarzającego 

niżej wymienionych odpadów, po cenach określonych w ofercie Odbiorcy z dnia 

…………………………………………………., tj. 

Lp. Kod odpadów Rodzaj odpadów Cena netto za 1 Mg 

1. 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy  

2. 
 
 

13 05 08* 
Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania 
olejów w separatorach 

 

3. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  



 2 

4. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  

5. 15 01 10* 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

 

6. 15 01 11* 
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne 
porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, 
włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 

 

7. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 

 

8. 15 02 03 
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do 
wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne 
inne niż wymienione w 15 02 02 

 

9. 16 01 07* Filtry olejowe  

10. 16 01 19 Tworzywo sztuczne  

11. 16 01 20 Szkło  

12 16 01 22 Inne niewymienione elementy  

13. 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne 
elementy inne niż wymienione w 16 02,09 do 16 02 12 

 

 

2. Odbiorca rozumie, że ilości wskazane przez Wytwarzającego ogłoszeniu o zamówieniu miały 

charakter jednie orientacyjny, konieczny do ustalenia wartości oferty Odbiorcy oraz, że 

zlecenie przez Wytwarzającego odbioru innych, a w szczególności mniejszych ilości od ilości 

wskazanych w ofercie Odbiorcy nie może pociągać za sobą negatywnych skutków finansowych 

dla Wytwarzającego, tj. że Odbiorcy nie przysługuje wynagrodzenie za utracone korzyści. 

3. Odbiór odpadów będzie dokonywany z bazy transportowej Wytwarzającego położonej przy 

ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica. 

 

§ 2 Oświadczenia stron 

1. Wytwarzający oświadcza, że: 

1) posiada aktualne pozwolenie (decyzję) na wytwarzanie odpadów w ilości powyżej 1 Mg 

rocznie, związku z eksploatacją instalacji, tj. zespołu stacjonarnych stanowisk i urządzeń 

technicznych powiązanych technologicznie, stanowiących wyposażenie warsztatu napraw 

autobusów; 

2) nie będzie wykorzystywał pojemników do gromadzenia odpadów dostarczonych przez 

Odbiorcę niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz, że zwróci je Odbiorcy po zakończeniu 

umowy. 

2. Odbiorca oświadcza, że: 

1) posiada aktualną decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów; 

2) jest wpisany do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami 

(www.bdo.mos.gov.pl); 
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3) zapewnia wykonanie usługi z zachowaniem obowiązujących przepisów o odpadach, 

w tym będzie stosował dokumenty dotyczące obrotu odpadami niebezpiecznymi 

wymagane przez obowiązujące przepisy; 

4) zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji ilościowej odpadów i udostępni ją na żądanie 

Wytwarzającego; 

5) będzie usuwać przedmiotowe odpady własnym transportem lub skorzysta z 

podwykonawcy, który w jego imieniu wykona usługę transportu odpadów z zachowaniem 

przepisów obowiązujących przy transporcie tego rodzaju materiałów; 

6) nieodpłatnie udostępni Wytwarzającemu pojemniki do gromadzenia przedmiotowych 

odpadów w okresie trwania umowy. 

 

§ 3 Odbiór odpadów 

1. Odbiorca będzie dokonywał odbioru odpadów z terenu bazy MZK Słupsk w terminie 10 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia. 

2. Zgłoszenia będą przekazywane drogą mailową na adres …………………………………………. lub 

telefonicznie na nr …………………………………………… 

3. Przy odbiorze odpadów Odbiorca – Wytwarzający zobowiązany jest wystawić kartę 

przekazania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazać ją 

Wytwarzającemu.  W ramach współpracy Odbiorca, o ile będzie to możliwe, będzie 

wystawiać kartę przekazania odpadów. 

 

§ 4 Wynagrodzenie odbiorcy 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Odbiorcy przysługuje wynagrodzenie umowne, 

uzależnione od rodzaju i ilości odpadów. Ceny za poszczególne rodzaje odpadów zostały 

określone w § 1 ust. 1. Do w/w cen Odbiorca naliczy należy podatek w stawce zgodnej z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wytwarzający, w tym m.in. 

koszt odbioru odpadów, koszt ich transportu, udostępnienia pojemników.  

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Odbiorcy wskazany 

w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania.  

4. Strony są związane cenami jednostkowymi za poszczególne rodzaje odpadów, zgodnie 

z ofertą Odbiorcy z dnia …………………………, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3. 

 

§ 5 Czas trwania umowy 

1. Umowa zawarta jest od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2021 r. 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 

 

§ 6 Kary umowne i naruszenia  

1. W przypadku, gdy w Odbiorca w okresie trwania niniejszej umowy utraci możliwość 

zbierania i transportu odpadów wytwarzanych przez MZK Słupsk i wskazanych w § 1 ust. 1 

do umowy, MZK Słupsk może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych). Niezależnie od powyższego uprawnieninia, w takim 

przypadku, Wytwarzającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.   
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2. Jeżeli kara umowna określona w ust. 1 nie pokryje wszystkich kosztów, jakie dla 

Wytwarzającego związane są z utratą przez Odbiorcę możliwości zbierania i transportu 

odpadów wytwarzanych przez MZK Słupsk, Wytwarzającemu przysługuje prawo do 

dochodzenia od Odbiorcy odszkodowania wyrównawczego na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym. 

3. W przypadku, gdy Odbiorca nie odbierze odpadów od Wytwarzającego lub nie odbierze ich 

w terminie wskazanym w § 3 ust., Wytwarzający może zlecić zastępcze wykonanie usługi 

podmiotowi trzeciemu, a kosztami takiej operacji obciążyć odbiorcę. Przy czym koszty te 

będą wynikały z kwoty, jaką Wytwarzający rzeczywiście zapłacił podmiotowi trzeciemu, 

a nie z przeliczenia rodzaju i ilości odpadów, jakie odebrał podmiot trzeci od 

Wytwarzającego oraz cen jednostkowych z oferty Odbiorcy z dnia ……………………………. 

4. W przypadku, gdy okresie trwania umowy Wytwarzający zlecił wykonanie zastępcze 

przynajmniej dwa razy, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. W takim przypadku 

Odbiorcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za wykonane usługi. 

5. Odbiorcy prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wytwarzający zalega z płatnością 

za dwie faktury.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy Odbiorcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za 

wykonane usługi.  

  

§ 7 Osoby do kontaktu 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Wytwarzającego  jest pani Danuta Zajko, e-mail: 

dzajko@mzk.slupsk.pl, tel. 609 801 068. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Odbiorcy jest ……………………………………., e-mail: 

………………………………….., tel. ………………………………………… 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Dokumentacja zapytania ofertowego z ogłoszeniem wraz z ofertą Odbiorcy z dnia 

……………………………………………… stanowi integralną część niniejszej umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony będą 

starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia. W razie braku porozumienia 

spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

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

stron. 

 

 

Wytwarzający:       Odbiorca: 
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