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Umowa  12/PT/2020 

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, NIP 554-030-90-92, 

w dalszej części zwanym „Zleceniodawcą”, 

reprezentowanym przez: 

 1) ………………………………..-…………………………... 

     § 1 

„Zleceniodawca” zleca, a „Zleceniobiorca” przyjmuje do wykonania świadczenie usług w 
zakresie: 

1.  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. udrażnianie, czyszczenie kanalizacji z użyciem pojazdu dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego  
typu WUKO dwukomorowy. 

 

§ 2 

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

 § 3 

1. Wywóz płynnych odpadów komunalnych  i udrażnianie kanalizacji będzie następowało po 
uprzednim wezwaniu telefonicznym na nr ……………………………………………………………., przez 
Zleceniodawcę. Wywóz nieczystości płynnych najpóźniej w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, 
natomiast udrażnianie 12 godz. 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 i godzin 
pracy w przypadku udrażniania kanalizacji. 
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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.  

 

§ 4 

Strony ustalają , że wartość za całość przedmiotu  zamówienia …………………….. brutto w tym: 

1. Wywóz płynnych odpadów komunalnych do 900 m3 wynosi …………………………. brutto (w tym 
8% VAT) słownie: ………………………………………………………………… 00/100, 

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

2. udrażnianie, czyszczenie kanalizacji z użyciem pojazdu dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego  
typu WUKO, dwukomorowy, w ilości 30 godzin pracy wynosi …………………… zł netto, 
……………………………. Zł brutto, wynikające z ceny za 1 godzina pracy …………………. zł netto, 
…………………..zł brutto 

§ 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. LPKIW zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności należności wynikającej z przedłożonej 
FV w wypadku gdy rachunek bankowy wskazany w FV lub w umowie nie znajduje się na tzw. 
białej liście podatników. W szczególności rachunek ten musi być zgodny z numerem rachunku 
na liście o której mowa w art. 96 b ustawy o podatku od towarów i usług. Do czasu wykazania, 
że kontrahent figuruje na w.w liście i wskazania prawidłowego rachunku  LPKiW wstrzymuje 
płatność i nie będzie pozostawał w zwłoce z zapłata należności.    

3. 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 
31.12.2021 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacji zamówienia w wysokości 
…………….. zł brutto lub do wyczerpania łącznie ilości 900 m3 płynnych nieczystości i 30 godzin 
pracy przeznaczonych na usługę udrażniania, czyszczenia kanalizacji, przy czym każda ze stron 
może rozwiązać umowę poprzez oświadczenie złożone na piśmie z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
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§ 8 

1.W wypadku niewykonania przedmiotu umowy w określonym terminie Wykonawca zapłaci 
Zmawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości określonej w § 4 za każdy dzień 
opóźnienia.  

2.Jeżeli rzeczywista szkoda jaką poniósł Zmawiający wskutek okoliczności opisanej w ust. 1 
przekroczy kwotę kary umownej, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia 
odszkodowania przekraczającego uzgodnioną karę umowną na zasadach ogólnych.  

3.W przypadku nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zmawiającemu karę 
umowną w wysokości 10% wartości brutto zamówienia.  

4.W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron bez winy drugiej strony 
umowy, strona odstępująca zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kwotę równowartości 
10% wartości całej umowy określonej w §4. 

§ 9 

1. Wszelkie spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy, a nie dające rozwiązać się na drodze 

polubownej rozpoznawać będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Bydgoszczy. 

2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

4. Integralna część umowy stanowi formularz cenowy oferty(Załącznik do umowy) 

5. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe pozyskane w ramach wykonania niniejszej umowy 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego RODO oraz przepisami wewnętrznymi w szczególności zaś 

zachować dane osobowe pozyskane w ramach niniejszej umowy w poufałości oraz usunąć je w sytuacji gdy 

staną się zbędne dla wykonania umowy. 

§ 10 

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

 

ZLECENIOBIORCA                                                             ZLECENIODAWCA 


