
 

 

 

UMOWA  Wzór 

Zawarta w dniu …………………………… 2020 roku pomiędzy Wigierskim Parkiem 

Narodowym w Krzywem, posiadającym numer NIP 8442349809 zwanym w treści 

umowy Zleceniodawcą, w imieniu, którego działa: 

Tomasz Huszcza - dyrektor 

a 

………………………………………………………………………………..zwanym 

w treści umowy Zleceniobiorcą w imieniu, którego działa 

…………………………………………………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje na warunkach przewidzianych w 

umowie obowiązek odbioru i transportu odpadów komunalnych z obiektów 

wymienionych w § 2 niniejszej umowy do PGO w Suwałkach, ul Raczkowska 150A, 

16 – 400 Suwałki. 

.§ 2 

Zleceniodawca wyposaży punkty zbiórki odpadów w pojemniki jak niżej: 

1. parking przy Dyrekcji WPN, Krzywe 82 – 1 szt. KP – 7, 

2. osada służbowa Słupie – 1 szt. KP – 7, 

3. polana Powały – 1 szt. KP – 7, 

§ 3 

a) Zleceniobiorca będzie dokonywał odbioru odpadów następnego dnia po 

zgłoszeniu przez Zleceniodawcę. 

b) Na każdorazowo odebrane odpady Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić 

kwit wywozowy potwierdzający zdanie odpadów do PSZOK Suwałki 

c) Kwity wywozowe Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć do faktury VAT. 

§ 4 

1. Zleceniobiorca za odbiór odpadów będzie wystawiał Zlecającemu fakturę VAT 1 

raz w miesiącu. 

2. Wynagrodzenie za 1 razowy odbiór odpadów komunalnych strony umowy ustalają 

w następujący sposób: 

- parking przy Dyrekcji WPN – 1 szt. KP – 7, - cena netto ………………..złotych. 

- osada służbowa Słupie – 1 szt. KP – 7, - cena netto ……………..złotych. 

- polana Powały – 1 szt. KP – 7, - cena netto ………………………złotych. 



 

 

Do cen netto Zleceniobiorca doliczy obowiązującą stawkę podatku VAT. 

Wynagrodzenie za odbiór odpadów będzie stałe przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy. 

3. Należność za odbiór odpadów zostanie przekazana na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy wskazany w fakturze  w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 

Zleceniodawcę.  

4. Zleceniodawca jest upoważniony do otrzymania faktury VAT i posiada NIP: 844 –

234 – 98 – 08,  

5.  Zleceniobiorca jest upoważniony do wystawienia faktury VAT i posiada NIP 844 

– 00042 – 07.  

§ 5 

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 

roku. 

2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 1 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa może być rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia przez każdą 

ze stron w razie rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

§ 6 

Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez jego pracowników 

obowiązujących w WPN przepisów i zasad dotyczących bhp, p.poż. i ochrony 

przyrody podczas prowadzenia prac na terenie WPN. 

§ 7 

Zleceniobiorca oświadcza, że podczas prowadzenia prac na terenie WPN będzie 

zatrudniał tylko osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz posiadające 

aktualne zaświadczenia badań lekarskich i szkoleń z zakresu bhp i p.poż. 

Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia na 

odbiór odpadów komunalnych. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron. 
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