
Umowa Nr …………/2019  - PROJEKT 

 
Zawarta w dniu ………….2019 r. w Rawie Mazowieckiej, pomiędzy: 

 

ZGO AQUARIUM  Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Katowickiej 20, 96 - 200 Rawa 

Mazowiecka, NIP 835-156-76-30, REGON 100441327, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000296935, reprezentowaną przez: 

  

 Emilię Edytę Tulin – Prezes Zarządu 

zwanym w dalszej części umowy „Odbiorcą” 
   a 

……………………………………………………………………….……. z siedzibą przy 

ulicy ...................................................................................................... 
NIP ……………………., REGON ……………………  reprezentowaną przez: 
  

 ……………………… – …………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą” 
 

§1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest przyjmowanie odpadów od Dostawcy przez Odbiorcę – 

ZGO AQUARIUM Sp. z o. o. – do instalacji zwanej dalej Zakład ZGO Pukinin Nr 

140, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi Decyzjami. 

2. ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. zgodnie z Uchwałą  XXXV /687/2013 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku jest Regionalną Instalacją 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych tzw. – RIPOK w zakresie mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) oraz zgodnie z Uchwałą  

XXII/278/2016 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku ma 

status RIPOK w zakresie przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 

i innych bioodpadów. Natomiast na podstawie Uchwały IV/68/19 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku jest „Instalacją Zastępczą” 

przewidzianą do zastępczej obsługi Regionu I w przypadku, gdy regionalna instalacja 

uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. 
3. Wykaz odpadów, których dotyczy Umowa, planowany sposób zagospodarowania 

odpadów, ceny usług i limity miesięcznych dostaw poszczególnych rodzajów 

odpadów określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, stanowiący jej integralną część. 
4. W przypadku, gdy przedmiotem umowy będzie przekazanie zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania Dostawca zobowiązany jest złożyć 

Odbiorcy w momencie podpisania Umowy lub przed pierwszą dostawą Oświadczenie 

dotyczące pochodzenia odpadów zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Umowy. 

 

§2 

Prawa i obowiązki 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu ochronę 

środowiska przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami o ochronie i kształtowaniu 

środowiska oraz przepisach o odpadach. 
2. Odbiorca uprawniony jest wyłącznie do przyjmowania odpadów wyszczególnionych 

w pozwoleniach, o których mowa w § 1 ust 1.  



3. Dostawa odpadów odbywa się transportem Dostawcy i na jego koszt. 

4. Dostawca przed przywiezieniem odpadów lub przy wjeździe do Zakładu ZGO 

Pukinin Nr 140, powinien przekazać Odbiorcy wypełnione karty przekazania odpadu.  

5. Dostawca odpadów zobowiązuje się, że na terenie Zakładu ZGO Pukinin Nr 140, jego 

kierowcy będą przestrzegać regulaminu, który jest do wglądu w pomieszczeniu 

biurowym oraz wypełniać polecenia obsługi Odbiorcy. 
6. Transport odpadów musi być zabezpieczony przed rozwiewaniem i rozsypywaniem 

odpadów. W przypadku rozwiania, czy rozsypania odpadów na terenie Zakładu ZGO 

Pukinin Nr 140 lub drodze dojazdowej Dostawca niezwłocznie (tego samego dnia) 

sprzątnie odpady na swój koszt. W przypadku nie sprzątnięcia odpadów Odbiorca 

uprzątnie je na koszt Dostawcy. 
7. Odbiorca odpadów dokona kontroli dostarczonego odpadu, ważenia i wskaże miejsce 

rozładunku. Po wprowadzeniu stosownych informacji do komputerowej ewidencji 

odda Dostawcy potwierdzony 1 lub 2 egzemplarze karty przekazania odpadów. 

8. Zakład ZGO Pukinin Nr 140 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00 – 18.00, a w soboty od 7.00 – 15.00. 
9. Dostawca zobowiązuje się do informowania Odbiorcy o wszelkich zmianach swej 

sytuacji formalnoprawnej, w zakresie gospodarowania odpadami. 
10. Dostawca oświadcza, że w przypadku cofnięcia lub ograniczenia posiadanych 

zezwoleń administracyjnych niezbędnych do wykonywania usług będących 

przedmiotem niniejszej umowy, bezzwłocznie powiadomi Odbiorcę. 

11. Odbiorca może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku: 

a) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dostarczoną kartą przekazania odpadów przez 

Dostawcę, a rzeczywistym rodzajem odpadów przeznaczonych do zagospodarowania 

w Zakładzie ZGO Pukinin Nr 140, 

b) wyczerpania przez Dostawcę limitu miesięcznego określonego w załączniku nr 

  1 do niniejszej Umowy, 

c) wystąpienia awarii w Zakładzie ZGO Pukinin Nr 140, 

d) wystąpienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, 

e) jeśli stwierdzi, że odpady o których mowa w §1 pkt 4 pochodzą spoza regionu do 

którego dopisana jest instalacja ZGO Pukinin zgodnie z Uchwałą Sejmiku 

Województwa Łódzkiego. 
12. W razie sporu, co do rodzaju odpadów analiza spornego materiału zostanie 

przeprowadzona w siedzibie Odbiorcy przy udziale przedstawicieli obydwóch stron 

i ewentualnym udziale niezależnego biegłego rzeczoznawcy. Koszty biegłego oraz 

ewentualnych analiz laboratoryjnych pokryje strona, która w ww. sporze nie miała 

racji. Jeżeli okaże się, że Dostawca dostarczył odpady niezgodne z niniejszą umową, 

to jest on zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia, najpóźniej w ciągu 

2 (dwóch) dni roboczych, i unieszkodliwienia na własny koszt z zachowaniem 

obowiązujących wymogów prawnych. W przypadku zaniechania tego obowiązku, 

Odbiorca dokona sam unieszkodliwienia, bądź zleci ich unieszkodliwienie firmie 

trzeciej na koszt Dostawcy. 
13. Dostawca zwalnia Odbiorcę z odpowiedzialności za szkody spowodowane: 

- przekazaniem Odbiorcy przez Dostawcę odpadów nieobjętych niniejszą umową, 

- niepoinformowaniem Odbiorcy przez  Dostawcę o właściwościach fizyczno –   

 chemicznych i składzie przekazywanych odpadów. 

14. Odbiorca dostarczy Dostawcy informacje o odpadach, przekazanych mu przez 

tego Dostawcę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, 

recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów zgodnie 

z obowiązującym ustawodawstwem. 

15. W przypadku dostarczenia do Odbiorcy zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości 

położonych poza Regionem III, o którym mowa w Uchwale Nr XXXV/687/2013 



Sejmiku Województwa Łódzkiego z  dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz w Uchwale 

XXII/278/2016 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku. 

Odbierający ma prawo żądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 500 zł za 

każdy dostarczony Mg spoza Regionu. Odbierający ma prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego, w przypadku poniesienia szkody przenoszącej 

wysokość kar umownych. Powyższe zapisy nie niosą żadnych skutków prawnych w 

sytuacji, gdy Instalacja RIPOK w Pukininie pełni funkcję „Instalacji Zastępczej” do 

zastępczej obsługi Regionu I zgodnie z Uchwałą IV/68/19 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku. 

16. W przypadku, gdy Dostawca nie wykona limitu dostaw określonego w Załączniku nr 

1 do Umowy w danym miesiącu, zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 30 

złotych za każdą Mg niedostarczonego odpadu. Odbiorca nie może odmówić 

Dostawcy prawa do przyjęcia odpadów o kodzie 20 03 01, jeżeli limit miesięczny 

określony w Załączniku nr 1 do Umowy zostanie powiększony o 20% umówionego 

limitu. W razie odmowy przyjęcia odpadów ponad umówiony limit powiększony 

o 20% (łącznie 120%), Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 30 

złotych za każdą Mg nieodebranego odpadu w ramach umówionego limitu 

zwiększonego o 20%. 

   

§3 

Czas trwania umowy 
 

1. Umowa zostaje zawarta na czas …………. ……………., każda ze stron ma możliwość 

jej rozwiązania z  zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
2. Umowa może zostać rozwiązana przez Odbiorcę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności: 

-  zamknięcia ZGO Pukinin, 
- wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przyjmowanie odpadów do Zakładu 

ZGO Pukinin Nr 140, w szczególności w wyniku działania siły wyższej, pożaru, itp., 
 wyczerpania limitu ogólnego określonego w decyzji, o której mowa w §1 ust 1, 

 braku dostaw odpadów przez okres 30 dni, 
 innych niezależnych od Odbiorcy okoliczności uniemożliwiających 

przyjmowanie odpadów do ZGO Pukinin. 
3. Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 
 

§ 4 
Ceny 

 

1. Ceny jednostkowe netto należne Odbiorcy z tytułu odbioru odpadów od 

Dostawcy określa Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 
2. Cena netto wymieniona w § 4 ust. 1 zawiera opłatę za korzystanie ze środowiska 

wnoszoną przez Odbiorcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego o ile taka opłata 

występuje. 

3. Zmiana cen następować będzie w formie aneksu zmieniającego załącznik nr 

1 Umowy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 
4. Brak zgody na zmianę ceny przez Dostawcę lub Odbiorcę jest równoznaczne 

z rozwiązaniem umowy w trybie § 3 pkt.2. 

5. Do ceny netto doliczany będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
 

§ 5 
Warunki płatności 

 



1. Dostawa odpadów dokumentowana będzie przez Odbiorcę w następujący sposób: 

Każda dostawa odpadów przez Dostawcę wjazd będzie rejestrowana i będzie określać 

datę dostawy, rodzaj, kod i wagę poszczególnych rodzajów dostarczonych odpadów, 

nr rejestracyjny pojazdu i dane identyfikacje przewoźnika. Brak zgłoszenia przez 

Dostawcę zastrzeżeń, co do wyników ważenia w momencie ważenia jest 

równoznaczny z akceptacją danych dotyczących wagi odpadów. Dostawca ma prawo 

żądać aktualnego świadectwa legalizacji wagi znajdującego się w pomieszczeniu 

wagowym. 

2. Faktury wystawiane będą w miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 
3. Podstawą do wystawienia faktury i określeniem należnej opłaty będzie ilość 

dostarczonych odpadów w danym miesiącu zważona na wadze Odbiorcy pomnożona 

przez aktualną stawkę za odbiór poszczególnych rodzajów odpadów wynikającą 

z Umowy. 

4. Faktura będzie płatna przez Dostawcę w terminie 14 dni od daty wystawienia 

faktury, na konto: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., ul. Katowicka 20, 96 - 200 Rawa 

Mazowiecka wskazane na fakturze. 

5. Za każde opóźnienie z zapłatą faktur, naliczane będą odsetki ustawowe zgodnie 

z obowiązującym prawem. 
6. Dostawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia 

Odbiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Odbiorcy faktury i przesłanie drogą 

pocztową lub emailem. 

7. W przypadku, gdy opóźnienie płatności przez Dostawcę trwa dłużej aniżeli 30 dni 

i nie zostanie uregulowane pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty przez 

Odbiorcę z zagrożeniem wstrzymania świadczenia usług, Odbiorca uprawniony 

jest do natychmiastowego wstrzymania świadczenia usług na rzecz Dostawcy, aż do 

czasu pełnej spłaty zadłużenia wraz z odsetkami i opłatą manipulacyjną. W powyższej 

sytuacji Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Odbiorcy, 

w szczególności odszkodowawcze. 

8. Strony dopuszczają możliwość dostarczania faktur w formie papierowej lub 

elektronicznej zgodnie z regulaminem przesyłania faktur w formie elektronicznej 

dostępnym na stronie www.zgoaquarium.pl. 

 

§ 6 
Zmiany umowy i warunki rozwiązania umowy 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonane jedynie za pisemną 

zgodą obu stron, w drodze aneksu, pod rygorem nieważności. Brak zgody na 

zmianę warunków niniejszej Umowy przez Dostawcę lub Odbiorcę jest 

równoznaczne z rozwiązaniem umowy w trybie § 3 ust.1. 
2. W razie jednomiesięcznej zwłoki z zapłatą lub w przypadku utraty przez Dostawcę 

prawa do realizacji przedmiotu Umowy, Odbiorca może rozwiązać umowę w trybie 

natychmiastowym. 
3. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli Dostawca nie posiada zezwoleń, pozwoleń, 

decyzji itp. Niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności 

uprawniających ich do dostarczania odpadów do Odbiorcy. Jednocześnie Odbiorca 

odpadów oświadcza, że decyzje zezwalające na zagospodarowanie odpadów 

w Zakładzie ZGO Pukinin Nr 140, znajdują się do wglądu w pomieszczeniu 

biurowym. 

 

 

§7 

Spory 
 



1. We wszystkich przypadkach nieprzewidzianych niniejszą umową, mają zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej umowy strony 

będą  rozwiązywać polubownie na zasadzie porozumienia stron, a w przypadku braku 

porozumienia, spory rozstrzygane będą przed Sądem właściwym dla siedziby 

Odbiorcy. 

§ 8 

Postanowienie końcowe 

 

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

stron. 

 

 

 

  DOSTAWCA                                                                               ODBIORCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. Wykaz odpadów objętych Umową, planowany sposób zagospodarowania odpadów oraz 

ceny usług i limity dostaw. 

 2. Wzór oświadczenia dotyczącego pochodzenia odpadów. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

 Do umowy nr ……………2019  z dnia ………….2019r. 

L.p. 
Kod 

odpadu 
Nazwa odpadu 

Cena przyjęcia  

Netto [zł/Mg] 

Limit 

miesięczny 

 

Proces 

zagospodarowania 

odpadów 

1       

2      

3      

4      

5      



 

 

Załącznik nr 2 

Do umowy nr ………………2019 z dnia ………...2019r. 

 

Oświadczenie 

 

Dostawca odpadów oświadcza, że zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania dostarczane 

w ramach niniejszej Umowy do ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. – Zakład ZGO Pukinin Nr 

140, są odbierane od właścicieli nieruchomości położonych tylko i wyłącznie w Regionie III, 

o którym mowa w Uchwale XXXV /687/2013 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 

kwietnia 2013 roku oraz w  Uchwale  XXII/278/2016 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 

dnia 26 kwietnia 2016 roku lub Regionu I w sytuacji gdy Instalacja RIPOK w Pukininie pełni 

funkcję „Instalacji Zastępczej” do zastępczej obsługi Regionu I zgodnie z Uchwałą IV/68/19 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku. Dostarczone odpady, o których 

mowa w niniejszym Oświadczeniu pochodzą z:………………………………………………... 

Ponadto Dostawca oświadcza, że jest świadomy zakazów wynikających z art 9e oraz kar, 

których mowa w art. 9x, 9y, 9za ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 

czystości w gminach. 

 


