„Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.” w Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina
T: 61 8132 321 E: wywozy@zukmosina.pl http://www.zukmosina.pl

Umowa
o świadczenie usług odbioru odpadów zmieszanych / zbieranych selektywnie
w dniu ………………...…… w Mosinie pomiędzy:
………………..………………………………………………………………………….…...…. z siedzibą w …………….….………………………………………………..,
przy ul. …………………………..………...……………………….…….………………………., NIP: ………..………..…………………………………………….,
wpisaną

do

rejestru

KRS:

……………………………………

zwaną

dalej

Zamawiającym,

reprezentowaną

przez:

……………...…………..……………………………. ,
a
„Zakładem Usług Komunalnych” Spółką z o.o. w Mosinie, ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina,
NIP 777-32-02-086, KRS 0000381930, kapitał zakładowy 4.380.200 zł, zwaną dalej Wykonawcą
reprezentowaną przez prezes Zarządu Monikę Kujawską
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług wywozu odpadów: zmieszanych oraz
segregowanych na rzecz Zamawiającego z pojemników znajdujących się
2.
3.

…………..……………………………………………………………..…………………………………………..
Wykonawca będzie dokonywał odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych tylko z pojemników.
Strony ustalają, że odbiór odpadów będzie następował zgodnie z harmonogramem i złożoną deklaracją w §
3. Wykonawca oświadcza że poza terminami określonymi w harmonogramie będzie odbierał odpady za
dodatkową opłatą wg cennika jak za odpady niesegregowane § 3 ust. 1 b po uprzednim zgłoszeniu
telefonicznym i uzgodnieniu dodatkowego terminu odbioru.

1.

§2
W celu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia pojazdom Wykonawcy
dojazdu do miejsca wystawiania pojemników na odpady.

2.

3.

W określonym terminie odbioru odpadów komunalnych Zamawiający wystawia pojemnik przed posesję do
godz. 6:00. Do obowiązków Wykonawcy nie należy wystawianie ani odstawianie pojemników z terenu posesji,
pomieszczeń czy budynków.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest upoważniony pracownik tel. 697-888-574, 697-888-420 lub
618 132 321, email: wywozy@zukmosina.pl

4.

Osobą

do

kontaktu

ze

strony

Zamawiającego

jest:

……………….………………………………………

tel.

………………………………..e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….
§3
1.

Za czynności określone w § 1 Zamawiający zobowiązuje się płacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ceny
za każdy pojemnik z:
odpadami komunalnymi – zmieszanymi
pojemnik 110/120 L - (ilość) ……x (krotność) ….. x (30,00 zł ) = ……….…….. zł brutto
-

pojemnik 240 L

- (ilość) ….. x (krotność) ……x (57,00 zł) = ………………. zł brutto

-

pojemnik 1.100 L

- (ilość) …… x (krotność) …...x (210,00 zł) = ……..………. zł brutto

-

pojemnik KP7

- (ilość) …… x (krotność) ……x (1100,00 zł) = ……...…… zł brutto

i osobno za pojemnik z odpadami segregowanymi
-

pojemnik 110/120 L - (ilość) ……x (krotność) 1x (20,00 zł ) = ……….…….. zł brutto

-

pojemnik 240 L

- (ilość) ….. x (krotność) 1x (34,00 zł) = ………………. zł brutto

-

pojemnik 1.100 L

- (ilość) …… x (krotność) 1x (140,00 zł) = ……..………. zł brutto

-

pojemnik KP7

- (ilość) …… x (krotność) 1x (700,00 zł) = ……...……… zł brutto

- ……………….……………………………………………………………………………………….
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2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca przekaże na rachunek Wykonawcy w terminie do 14
dni od wystawienia przez Wykonawcę faktury. Wykonawca będzie wystawiał fakturę raz w miesiącu.

3.

W przypadku zmiany ceny za odbiór odpadów stosowanej przez odbiorców odpadów w takim samym
zakresie automatycznej zmianie ulegają ceny określone w ust. 1. Zmiana ceny w ten sposób nie wymaga
aneksu a jedynie pisemnego poinformowania Zamawiającego.

4.

Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest należne Wykonawcy bez względu na to, czy
Zamawiający wystawi pojemnik z odpadami.

1.

§4
Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia …………………………..

2.

Strony zastrzegają prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia.

1.

§5
Wykonawca jako Administrator danych osobowych (dalej Administrator), zobowiązany jest do stosowania
przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

2.

Administrator oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych oraz, że w
wyniku zawieranej umowy przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.

3.

Administrator oświadcza, iż wypełnia obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO stanowiący
załącznik nr 1 do umowy.

4.

Administrator oświadcza, że zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, adekwatnych do rodzaju danych oraz ryzyka
naruszenia praw osób, których te dane dotyczą.

5.

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych mają jedynie pracownicy Administratora, którzy otrzymali jego
upoważnienie do przetwarzania tych danych, poprzedzone złożeniem przez te osoby oświadczenia o
zachowaniu tych danych oraz sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

§6
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§8
Wszystkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny
właściwy według siedziby Wykonawcy.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 10
Strony postanawiają, że z dniem zawarcia niniejszej umowy, rozwiązuje się umowę z dnia ………………….

1) ..............................................................
(podpisy przedstawicieli Zamawiającego)
ZAMAWIAJĄCY

2) ...........................................................
(podpisy przedstawicieli Wykonawcy)
WYKONAWCA
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