
Załącznik nr 3 

Umowa nr …………………. 

 
Zawarta w dniu ………………….. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: 

 

1. Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, NIP: 

8222146576, 

reprezentowaną przez: Wójta  Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Antoniego  Janusza Piechoskiego - 

zwaną dalej „ZLECENIODAWCA” 

a  

 

2. ………………………………….  

– zwaną dalej „ZLECENIOBIORCĄ”. 

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek utrzymania czystości i 

porządku na placach zabaw ,boiskach  i przestankach usytuowanych na terenie Gminy Mińsk 

Mazowiecki zgodnie z załącznikiem   nr 1. 

 

 

§ 2 

• Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada ważne zezwolenie na prowadzenie działalności  

w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz oświadcza, iż prowadzi tę działalność zgodnie z 

wymogami przepisów prawa oraz wymogami posiadanych decyzji administracyjnych. 

• Zleceniobiorca oświadcza i zapewnia, iż nie toczy się wobec niego żadne postępowanie praz nie 

zagraża mu postępowanie upadłościowe lub likwidacja, mogące mieć wpływ na zdolność 

Zleceniobiorcy do wypełniania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, a w 

przypadku gdy takie postępowanie zostało wszczęte, zobowiązuje się do natychmiastowego 

poinformowania Zleceniodawcy. 

• Odpady o kodach zgodnych z obowiązującym katalogiem odpadów przyjmowane będą w oparciu o 

posiadane przez Zleceniobiorcę decyzji. 

• Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć Zleceniodawcy decyzje w oparciu, o które prowadzi 

działalność w zakresie gospodarki odpadami. 

 

 

§3 

1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do:  

• zapewnienia odbioru i wywozu odpadów sukcesywnie zgodnie z harmonogramem określonym w 

§1 niniejszej umowy;  

• wykonywania przedmiotu umowy z zachowaniem obowiązujących przepisów i ponoszenia 

odpowiedzialności za przejęte odpady;  

• dostarczenia do wglądu, na żądanie Zleceniodawcy w trakcie trwania umowy, wpisu do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów.  

• Zleceniobiorca ma prawo odmówić odbioru odpadów w przypadku zgromadzenia odpadów, 

których skład będzie niezgodny z warunkami określonymi w umowie. 

• Zleceniobiorca po opróżnieniu worków zagwarantuje worki wy w miejscu ich ustawienia. 

• W przypadku awarii samochodu Zleceniobiorcy lub z powodu innych przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, które to przyczyny spowodują nie wykonanie usługi w terminie, Zleceniobiorca 



zobowiązuje się do wykonania usługi w możliwie najbliższym terminie usuwając jednocześnie 

odpady nie mieszczące się w pełni napełnionym pojemniku na odpady. 

 

 

 

§ 4 

  Niniejsza Umowa zawarta jest na okres styczeń-grudzień 2023 r. od dnia jej zawarcia, jednak     

  nie  dłużej niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na jej realizację, tj.:    

………………………. zł brutto */ (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) 

• Należność za wywóz odpadów regulowana będzie przez Zleceniodawcę na konto Zleceniobiorcy na 

podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia 

faktury przez Zleceniobiorcę. 

• Nieuregulowanie faktury w ustalonym terminie będzie podstawą do naliczenia odsetek 

ustawowych. 

• Zleceniodawca oświadcza, że posiada NIP  i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur bez 

podpisu Zleceniodawcy. 

• Fakturę za realizację przedmiotu umowy należy wystawić zgodnie z formułą: 

 

Nabywca:      Odbiorca: 
Gmina Mińsk Mazowiecki     Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 

ul. J. Chełmońskiego 14                              ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki     05-300 Mińsk Mazowiecki  

NIP: 8222146576      

 

§ 5 
• Umowa może być wypowiedziana na piśmie przez każdą ze stron z 1-miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

• Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadkach: 

-  zalegania  Zleceniodawcy z zapłatą powyżej 30 dni od terminu płatności, 

- gromadzenia odpadów o innej charakterystyce i z innych miejsc niż określone w § 1 bez 

pisemnej zgody Zleceniobiorcy. 

§ 6 

Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i innych obowiązujących przepisów. 

 

§ 8 

W przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących niniejszej umowy strony zobowiązują się 

dostosować treść umowy do obowiązujących uregulowań. 

 

§ 9 

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

stron. 

 

           

                                                                                                                                

ZLECENIODAWCA                     ZLECENIOBIORCA                                                                                                 
  

 


