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Umowa  19/PT/2018 

zawarta w dniu……………………………….  
pomiędzy : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. reprezentowanym przez:  

1) …………………………………… - ……………………………..,  

zwanym w treści umowy „Zleceniobiorcą”, a 

 
Leśnym Parkiem Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z.o.o w Bydgoszczy, ul. Gdańska 173-175, 
85-674 Bydgoszcz 

w dalszej części zwanym „Zleceniodawcą”, 

reprezentowanym przez: 

 1) Marcin Heymann-Prezes Zarządu. 

     § 1 

„Zleceniodawca” zleca, a „Zleceniobiorca” przyjmuje do wykonania świadczenie usług w 
zakresie wywozu płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników bezodpływowych z 
następujących obiektów na terenie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z 
o.o. w Bydgoszczy: 

- Park Rozrywki 

- Ogród Zoologiczny. 

 

§ 2 

Zleceniodawca  oświadcza, że dysponuje niezbędnymi uprawnieniami na prowadzenie 
działalności związanej z wywozem płynnych odpadów komunalnych ze zbiorników 
bezodpływowych. 

 § 3 

1. Wywóz płynnych odpadów komunalnych będzie następował po uprzednim wezwaniu 
telefonicznym na nr …………………………………………………, przez Zleceniodawcę,  najpóźniej w 
ciągu 24 godzin od zgłoszenia .  

2. Zleceniobiorca za każdym razem jest zobowiązany odnotować wywożenie odpadów na przedłożonej 
fakturze, potwierdzając wykonanie usługi z podaniem ilości m3, terminu i miejsca odbioru. 

3. Zleceniobiorca oświadcza, że kwota za wykonanie powierzonego zadania będzie stała 
i niezmienna, obowiązywać będzie przez cały czas trwania umowy. 

4. Zleceniodawca zapewni pojazdom Zleceniobiorcy swobodny dostęp do opróżnianych 
zbiorników bezodpływowych.  
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§ 4 

Strony ustalają , że wartość za całość przedmiotu  zamówienia tj. do 900 m3 płynnych odpadów 
komunalnych wynosi ……………………. brutto (w tym 8% VAT) słownie: 
…………………………………………………………………………………………………./100 

wynikająca z ceny jednostkowej 1 m3  odpadów ……………………. zł brutto ( w tym 8% VAT). 

§ 5 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm dla danego rodzaju nieczystości, odpłatność 
za wywóz zostanie podwyższona o dodatkowe koszty związane ze zwyżką opłat na wylewisku . 

§ 6 

1.Zapłata za wykonane usługi będzie następowała przelewem na rachunek „Zleceniobiorcy” w 
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

2. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wynikających z Umowy 
na osoby lub podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek 
cesja lub podobna czynność dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 
istotne naruszenie postanowień umowy. 

§ 7 

Niniejsza umowa została zawarta na czas określony od daty podpisania umowy do dnia 
31.12.2019 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacji zamówienia w wysokości 
………………. lub do wyczerpania ilości 900 m3, przy czym każda ze stron może rozwiązać umowę 
poprzez oświadczenie złożone na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

§ 8 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej, pod rygorem nieważności wymagają aneksu 
pisemnego. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10 

Wszelkie spory na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają rozpoznaniu właściwego 
Sądu Powszechnego. 

§ 11 

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