Obowiązuje od: ….….200… r.

Umowa Nr FOK ……/…
Zawarta w dniu ….….200…r. w Krakowie, pomiędzy :

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Adres do korespondencji:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zleceniodawcą” .
a
Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, ul. Nowohucka 1,
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie Wydział XI Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189262
reprezentowanym przez :
mgr Henryk Kultys
-Prezes Zarządu
inż. Tadeusz Król
-Wiceprezes Zarządu
zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zleceniobiorcą” .
§ 1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania świadczenie na rzecz Zleceniodawcy usługi wywozu
odpadów komunalnych (o kodzie 200301), których staje się właścicielem , zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6
wrzesień 2001 o transporcie drogowym, z pojemników typowych według, harmonogramu wywozu uzgodnionego ze
Zleceniodawcą, z częstotliwością dostosowaną do ilości zbiorników i nagromadzenia odpadów, określoną w pkt 2.
Wywóz odpadów odbywać się będzie z nieruchomości położonej przy ……………………………………………
w stosunku do której Zleceniodawca jest Właścicielem/Zarządcą/Administratorem/Najemcą*, z … pojemników, w tym:
a) metalowych ( 110 l )
……… szt.
b) plastykowych ( 60 l )
……… szt.
c) plastykowych ( 120 l )
……… szt.
d) plastykowych ( 240 l )
……… szt.
e) metalowych ( 800l )
……… szt.
……… szt.
f) metalowych ( 1100 l )
g) kontenerach 7-10 m3
……… szt.
Częstotliwość wywozu : 12, 24, 26, 52, 104, 156, 208x w roku ( lub na zgłoszenie telef. – dotyczy tylko kontenerów KP)
Termin wywozu: …
Pojemniki stanowią własność: Zleceniobiorcy/Zleceniodawcy. *
§ 2
1. Z tytułu wykonania usługi określonej w § 1 umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie zryczałtowane,
wyliczone według aktualnie obowiązującego u Zleceniobiorcy cennika świadczenia tego typu usługi, w zależności od typu i
ilości pojemników oraz częstotliwości wywozu, w wysokości uzgodnionej przez Strony umowy w kwotach:
a) …… (netto) zł/m3 + VAT, tj. …… zł/m3 (brutto) – z tytułu wywozu odpadów

2.

3.

1.
2.

3.
4.

1.

b) …… (netto) zł/pojemnik/miesiąc + VAT, tj. …… zł (brutto) – z tytułu wywozu odpadów
Strony umowy zgodnie oświadczają, że zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w pkt 1, wynikająca ze zmiany
stawek w cenniku obowiązującym u Zleceniobiorcy nie wymaga aneksu do umowy i następuje za pisemnym powiadomieniem
Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę, doręczonym z co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku
akceptacji Zleceniodawcy na nową cenę świadczenia usługi, Zleceniodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy ze
skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w którym dostarczy Zleceniobiorcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy.
Forma pisemna dla oświadczeń woli Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest zastrzeżona
pod rygorem nieważności.
W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, cena świadczenia usługi ulega automatycznie zmianie z dniem wejścia
w życie odpowiednich przepisów, poprzez doliczenie do kwoty netto nowej stawki podatku VAT. Powyższa zmiana nie
wymaga aneksu do umowy na co strony niniejszym wyrażają zgodę.
§ 3
Wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 pkt 1 umowy, płatne będzie na podstawie faktur miesięcznych, w terminie do 14 dnia
następnego miesiąca, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w BPH S.A. O/ Kraków Nr 23 1060 2197 0000 3200 0000 0612.
Zleceniodawca oświadcza, że jest/nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz, że posiada NIP :

upoważniając Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy(odbiorcy faktury).
Opóźnienie w zapłacie faktury przez Zleceniodawcę powoduje naliczanie odsetek ustawowych przez Zleceniobiorcę.
W przypadku powstania opóźnienia w płatności przekraczającego okres 30 dni, Zleceniobiorcy przysługuje prawo
zaprzestania dalszego świadczenia usługi i wycofania pojemników stanowiących jego własność bez odrębnych
powiadomień. Ponowne podjęcie usług wywozowych nastąpi po uregulowaniu zaległości płatniczych przez Zleceniodawcę.
§ 4
Zleceniobiorca, wyposaży nieruchomość o którym mowa w § 1 pkt 2 umowy w odpowiednią ilość pojemników na odpady
zależnie od swoich potrzeb.
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Wszystkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty zryczałtowanej oraz informację o stanie pojemników Zleceniodawca
zobowiązuje się zgłaszać niezwłocznie Zleceniobiorcy, po zaistnieniu w tym zakresie jakiejkolwiek zmiany.
§ 5
Zleceniodawca ma obowiązek wyznaczyć miejsce postoju pojemników dogodne do ich opróżnienia dla Zleceniobiorcy i
uzgodnić to ze Zleceniobiorcą.
W przypadku stwierdzenia przez Zleceniobiorcę:
a) złego stanu technicznego podjazdów, zjazdów oraz dróg transportowych do miejsca ustawienia pojemników,
oblodzonych i nie odśnieżonych dróg przetaczania pojemników,
b) braku dogodnego dojazdu, względnie zastawiania dojazdu pojazdami lub innymi przeszkodami
wywóz odpadów nie będzie podejmowany do czasu usunięcia przez Zleceniodawcę we własnym zakresie tych przeszkód.
Opłaty ryczałtowe za okres wstrzymania świadczenia usługi z przyczyn opisanych w pkt 2, będą naliczane i obciążają
Zleceniodawcę.
§ 6
Za utrzymanie pojemników w czystości odpowiada Zleceniodawca. Uszkodzenia pojemników przekraczające ich normalne
zużycie, a powstałe z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub osób, które korzystają z tych pojemników za Jego zgodą
albo zaginięcie pojemnika obciąża Zleceniodawcę.
W przypadku zaistnienia szkody wymienionej w pkt 1, Zleceniodawca jest zobowiązany do jej naprawienia w wysokości
rzeczywistej straty Zleceniobiorcy, przez co Strony umowy rozumieją zapłatę odszkodowania pieniężnego w kwocie
odpowiadającej wartości uszkodzonego/utraconego pojemnika według cen i stanu z dnia ujawnienia szkody przez
Zleceniobiorcę.
Zleceniobiorca zobowiązany jest do naprawy pojemników zużytych w czasie ich eksploatacji bądź uszkodzonych przez siebie
w trakcie ich opróżniania.
§ 7
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieokreślony/określony* od dnia …………… r. do dnia ………..r. z tym, że może
być rozwiązana przez każdą ze Stron za zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia liczonego od pierwszego
dnia kalendarzowego następującego po miesiącu doręczenia drugiej stronie umowy pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu
umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8
W sprawach nieuregulowanych do niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa.
§ 9
Wszelki spory, powstałe w związku z zawarciem, wykonywaniem i rozwiązaniem na jakiejkolwiek podstawie niniejszej
umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.
§ 10
Umowa sporządzona została w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Warunkiem wejścia w życie umowy jest zwrot 1 egzemplarza umowy przez Zleceniodawcę Zleceniobiorcy po podpisaniu go.
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