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                                                                                                                           Załącznik nr 4 do SIWZ 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG 

Pakiet nr 1 

Nr 

 

Zawarta w dniu ………  pomiędzy: 

Drawieńskim Parkiem Narodowym  

ul. Leśników 2 

73-220 Drawno 

NIP  ……………………………………. 

REGON ………………………………… 

EKD (KRS)…………………………….. 

Reprezentowanym przez: 

………………………………………….. 

zwanym dalej  ZLECENIODAWCĄ  

 

a 

       …………………………………….. 

       …………………………………….. 

        ……………………………………... 

NIP  ……………………………………. 

REGON ………………………………… 

EKD (KRS)…………………………….. 

 

Reprezentowanym przez :  

…………………………………….. 

 

Zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ 

 

 

§1 

 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania w ramach prowadzonej 

działalności na czas określony począwszy od dnia ………. do dnia ………. usługę w zakresie 

wywozu nieczystości stałych  w miejscach i terminach niżej wymienionych. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada wymagane przez obowiązujące przepisy zezwolenia na 

odbiór nieczystości z terenu gmin objętych przedmiotem umowy oraz zawarła umowy na 

utylizację odpadów. 
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Pakiet nr 1  

 gmina Drawno. 

  

1.  Wywóz 1 x w tygodniu (w każdy poniedziałek miesiąca) 2 szt. pojemników o pojemności 1100 l 

z miejscowości Drawno przy ul. Leśników 2. 

2. Wywóz 2 x w miesiącu ( w 2 piątki miesiąca) pojemników o pojemności 120 l z następujących 

miejsc,  

- 1 pojemnik warsztat samochodowy w Drawnie przy ul. Leśników 

- 4 pojemniki z miejscowości Rogożnica 

- 2 pojemniki z miejscowości Międzybór 

 
gmina Dobiegniew. 

 

1. Wywóz 2 x w miesiącu ( w 2 piątki miesiąca) pojemników o pojemności 120 l z 

następujących miejsc, 

        - 3 pojemniki z miejscowości Ostrowite 

        - 2 pojemniki z miejscowości Mostniki 

        - 1 pojemnik z miejscowości Moczele 

        - 2 pojemniki z miejscowości Głusko Punkt Informacji Turystycznej 

        - 1 pojemnik z miejscowości Zacisze 

    

3. Przez nieczystości stałe rozumie się odpadki z gospodarstw domowych, zakładów handlowych, 

gastronomicznych itp. 

4. Zabrania się wrzucać do pojemników gruzu, ziemi, szlaki, żużlu, złomu stalowego, piasku z 

rynsztoków oraz ulic, gałęzi, ziemi z ogrodów działkowych, śniegu oraz innych odpadów 

mogących uszkodzić mechanizmy pojazdu specjalistycznego. Zabrania się również spalania, 

ubijania i zamulania odpadów gromadzonych w pojemnikach.  

 

§2 

 

1. Odpłatność za usługę na terenie gminy Drawno określoną w § 1 wynosi:   

 ……… zł brutto miesięcznie od jednego pojemnika o pojemności 1100 l przy wywozie 1 x w 

tygodniu. 

 - ………… zł brutto miesięcznie od jednego pojemnika  o pojemności 120 l przy wywozie 2 x w 

miesiącu. 

       2. Odpłatność za usługę na terenie gminy Dobiegniew określoną w § 1 wynosi:   

 - ………… zł brutto miesięcznie od jednego pojemnika  o pojemności 120 l przy wywozie 2 x w 

miesiącu. 

 

Łączna kwota wykonania usługi wynosi: …………. zł brutto. 

 

3.Cena usługi w okresie trwania umowy nie podlegają zmianom. 

4. Pojemniki stanowią własność Zleceniobiorcy i w przypadku rozwiązania umowy podlegają 

natychmiastowemu zwrotowi. 
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5. Odpłatność za dzierżawę pojemników wliczona jest w cenę określoną w pkt.1 niniejszego 

paragrafu. 

6. Zleceniodawca ponosi materialną odpowiedzialność za kradzież, zniszczenie, uszkodzenie lub 

spalenie pojemników na skutek niewłaściwego ich użytkowania. 

 

§ 3 

 

1. Należność za wykonaną usługę będzie uiszczana raz w miesiącu, przelewem na konto 

bankowe Zleceniobiorcy na podstawie dostarczonych faktur,  w terminie 30 dni od 

wystawienia faktury. 

2. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpłynięcia środków pieniężnych na konto 

Zleceniobiorcy. 

3. Za zwłokę w zapłacie Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić odsetki w ustawowej 

wysokości. 

4. Zleceniodawca  upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.  

 

 

§ 4 

 

Zleceniodawca zobowiązany jest do: 

1. Dostawiania i odstawiania pojemników z zamkniętą klapą do miejsc odbioru w Drawnie dla 

pojazdów specjalistycznych użytkowanych przez Zleceniobiorcę, a w terenie przy budynku. 

2. Sukcesywnej, selektywnej zbiórki odpadów, jeżeli podstawione zostaną pojemniki do tego 

celu. 

3. Terminowej zapłaty należności.  

 

§ 5 

 

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy : 

1. Sprzątnięcie miejsc załadunku nieczystości przy opróżnianiu pojemników, 

2. Odbiór zapełnionych i odstawienie opróżnionych pojemników na miejsca ich ustawienia. 

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają, iż podstawę do stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi przez Zleceniobiorcę stanowi protokół sporządzony przy udziale obu stron umowy. 

2. Termin wykonania usługi może być przesunięty o jeden dzień w przypadku, gdy w dni 

wykonywania usługi przypada dzień wolny od pracy lub święto. 
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§ 7 

 

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia licząc skutek wypowiedzenia na koniec miesiąca. 

2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wstrzymania świadczenia usług po uprzednim 

powiadomieniu Zamawiającego w przypadku zalegania przez Zleceniodawcę z zapłatą za co 

najmniej jeden okres płatności, do momentu uregulowania należności. 

3. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie 

zalegania przez Zleceniodawcę  z zapłatą za dwa pełne  okresy płatności. 

 

 

§ 8 

 

1. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Spory między stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy 

miejscowo i rzeczowo Sąd powszechny. 

 

§ 9 

 

W sprawach nie unormowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. nr 132 poz.622 z późn. zmianami) oraz 

stosowne przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§10 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZLECENIOBIORCA     ZLECENIODAWCA 

 


