PROJEKT

UMOWA nr …/2015

Zawarta w Bogdance, dnia …………..2015 roku pomiędzy:
„Łęczyńska Energetyka” Spółka z o.o. z siedzibą w Bogdance [Bogdanka, 21-013 Puchaczów],
NIP: 713-020-71-92, REGON: 004164490 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze
Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI
Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007317, z kapitałem zakładowym wynoszącym
82 677 000,00 zł, zwaną w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez:
1. Dariusz Stawowy – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
2. Stanisław Misterek – Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych
a
…………………………………………….zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez :
................................. - ...............................................
zwanymi dalej „Stronami”
o następującej treści:
§1
Strony umowy
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie Uchwały Zarządu Zleceniodawcy nr ........./2015 z
dnia …………r.
2. Zleceniodawca oświadcza, że jest posiadaczem odpadów (w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt. 19 ustawy
o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 21. z późn. zm.) odbieranych przez
Zleceniobiorcę.
3. Zleceniobiorca jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług w zakresie zbierania i
transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na podstawie następujących
decyzji administracyjnych:
…………………………………………………zezwalające na transport odpadów
………………………………………………..zezwalające na zbieranie odpadów
Kopie decyzji Zleceniobiorca załącza do niniejszej umowy (na wniosek Zleceniodawcy).
4. Strony uzgadniają, że do wykonywania prac związanych z realizacją niniejszej umowy, w
szczególności dotyczących odbioru odpadów od Zleceniodawcy i ich transportu do miejsca
przetwarzania, Zleceniobiorca wyznaczyć może podwykonawcę posiadającego wymagane przez
prawo zezwolenia na odbiór i transport odpadów, z zastrzeżeniem jednak pełnej odpowiedzialności
Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy i nadzór nad podwykonawcą.
§2
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy są usługi wykonywane przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy
w zakresie gospodarowania odpadami.
2. Szczegółowa specyfika zadań, wyszczególnienie grup asortymentowych uzgodnionych odpadów
oraz jednostkowe ceny ich odbioru, za które płaci Zleceniodawca lub Zleceniobiorca – zawiera
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zleceniobiorca zapewnia, że na wykonanie usług objętych umową posiada wszelkie niezbędne
wymagane przez przepisy prawa oraz ważne zezwolenia, a także zapewnia środki i urządzenia
umożliwiające odbiór odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku utraty

ważności lub braku stosownych zezwoleń (decyzji) Zleceniobiorca ma obowiązek powiadomić o
tym Zleceniodawcę.
§3
Warunki świadczenia usług
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do odbioru (przyjęcia) od Zleceniodawcy odpadów wymienionych
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy po wcześniejszym zgłoszeniu przez Zleceniodawcę takiej
potrzeby. Zgłoszenie takie powinno nastąpić, w sposób określony w § 4 ust 1 niniejszej umowy, co
najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru odpadów.
2. Miejscem odbioru odpadów są tereny należące do Zleceniodawcy (Bogdanka, Stefanów,
Nadrybie, Zawadów i Łęczna). Informacje o miejscu odbioru odpadów będą przekazywane
każdorazowo w zgłoszeniu.
3. Zleceniobiorca może odbierać (przyjmować) odpady nie wymienione w załączniku nr 1 do
niniejszej umowy, każdorazowo po wcześniejszym pisemnym (fax/e-mail) uzgodnieniu wszystkich
istotnych warunków zlecenia (kodu, ilości, charakterystyki fizyko-chemicznej, specyfikacji
asortymentowej, warunków i terminu odbioru, transportu, pakowania oraz ceny i terminu płatności).
4. Zleceniobiorca nie ma obowiązku odbioru (przyjmowania) odpadów nie wymienionych w
załączniku nr 1 do niniejszej umowy, których odbiór nie został uzgodniony, nie uzgodnionych w
trybie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz tych, na których przyjęcie nie posiada
wymaganych przez przepisy prawa zezwoleń.
5. Zleceniobiorca od chwili przejęcia odpadów przejmuje odpowiedzialność za zgodne z prawem
postępowanie z nimi (za wyjątkiem sytuacji wynikających z niewłaściwego nadania lub zapakowania
odpadów przez Zleceniodawcę).
6. Ilość odpadów ustalana jest na podstawie ważenia i protokołu podpisanego przez obie Strony
7. Transport odpadów, ujętych w zał. nr 1 w punkcie II. „Odpady i specyfikacja”, realizuje
Zleceniobiorca na koszt własny z wykorzystaniem posiadanego specjalistycznego transportu
samochodowego.
8. Minimalna ilość odpadów do odbioru to 2 Mg. W przypadku odbioru mniejszej ilości odpadów
doliczone zostaną koszty transportu wg zał. nr 2.
§4
Zobowiązania Stron
1.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
- odbioru odpadów w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia (telefonicznie, faksem:
…….lub e-mailem: ……………………………………),
- prowadzenia ewidencji ilości i jakości odbieranych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy),
- złożenia potwierdzenia na „Karcie Przekazania Odpadu”, za każdym odbiorem/przyjęciem
odpadów i na każdy odbierany/przyjmowany asortyment,
- na zamówienie Zleceniodawcy bezpłatnie dostarczyć pojemniki do zbierania/magazynowania
odpadów małogabarytowych.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
- gromadzenia odpadów w miejscu ich powstawania lub innym uzgodnionym przez strony,
- zbierania i gromadzenia odpadów w pojemnikach ( świetlówki, tusze, baterie) dostarczonych
przez Zleceniobiorcę, zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 1 do niniejszej
umowy,
- dbania o stan dostarczonych pojemników, a w przypadku ich uszkodzenia wynikającego z
niewłaściwej eksploatacji przez Zleceniodawcę, do poniesienia kosztów naprawy,

-

odpowiedniego oznaczania odpadów w przypadku kilku rodzajów odbieranych odpadów w celu
łatwej ich identyfikacji,
odpowiedniego przygotowania odpadów według instrukcji Zleceniobiorcy, w sposób
pozwalający na bezpieczny i zgodny z przepisami drogowymi transport i rozładunek odpadów,
załadunku odpadów wielkogabarytowych na środek transportu Zleceniobiorcy,
prowadzenia ewidencji ilości i rodzaju (grup asortymentowych) wytwarzanych i gromadzonych
odpadów.
wystawiania na każdy przekazywany odpad Karty Przekazania Odpadu (KPO). Karty
Przekazania Odpadów po wypełnieniu i potwierdzeniu przez Zleceniobiorcę będą
poświadczeniem odbioru/przekazania odpadów.
§5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za prawidłowe świadczenie usług objętych niniejszą umową, Zleceniobiorcy przysługuje
wynagrodzenie stanowiące iloczyn masy odpadów oraz stawki jednostkowej za odbiór (przyjęcie)
określonych grup asortymentowych odpadów ujętych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Do powyższego wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z aktualnie obowiązującą
stawką.
3. Należności za wykonywane usługi Zleceniodawca regulował będzie na podstawie wystawionych
przez Zleceniobiorcę faktur VAT – w terminie 30 dni od daty ich doręczenia, przelewem na konto
wskazane na fakturze, które to faktury Zleceniobiorca wystawiał będzie w dniu, w którym dokonał
odbioru odpadów potwierdzonego na „Karcie Przekazania Odpadów”.
§6
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 30.06.2016.
Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej umowy może być przesłane drugiej
Stronie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
Zleceniodawca jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku utraty obowiązujących zezwoleń posiadanych przez Zleceniobiorcę niezbędnych do
zgodnego z przepisami prawa wykonywania świadczeń objętych niniejszą umową, bądź
nieuzyskania przez Zleceniobiorcę we właściwym terminie nowych zezwoleń wynikających ze
zmienionych przepisów prawa, które w świetle tych przepisów będą niezbędne do zgodnego z
prawem wykonywania przez Zleceniobiorcę świadczeń objętych Przedmiotem Umowy.
Oświadczenie o rozwiązaniu niniejszej umowy w trybie określonym w niniejszym ustępie może być
przesłane Zleceniobiorcy wa pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
W razie rozwiązania niniejszej umowy, Zleceniodawca zobowiązuje się umożliwić Zleceniobiorcy
odbiór pojemników stanowiących własność Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania
niniejszej umowy.
Dokonanie przez Zleceniobiorcę na rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej cesji wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy, wymaga uzyskania przez Zleceniobiorcę uprzedniej pisemnej
zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności cesji.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy o odpadach.

8.

Ewentualne spory mogące powstać w związku z zawarciem oraz wykonaniem niniejszej umowy,
po wyczerpaniu możliwości polubownego ich uregulowania, rozstrzygane będą przez właściwy
rzeczowo sąd powszechny w Lublinie.
9. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
10. Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy stanowią integralną jej część.
11. Do kontaktów w sprawach związanych z wykonywaniem niniejszej mowy Strony wyznaczają
następujące osoby:
ze strony Zleceniodawcy:
…………………, e-mail:
tel. ………………….., fax …………………….
ze strony Zleceniobiorcy:
…………………,, e-mail: …………….....
tel……………….., fax ………………..
12. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zleceniodawca

……………………………..

Zleceniobiorca

………………………………

Załącznik nr 1 do umowy nr…./2015 z dnia ……………r.
I. Lokalizacja miejsc magazynowania/odbioru odpadów:
Bogdanka, Nadrybie Dwór, Stefanów, Łęczna, Zawadów

Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o.
II. Odpady i specyfikacja – Zał. nr 1

L.p.

Kod

Nazwa odpadu

Sposób
pakowania

Koszt
jednostkowy
za odbiór
(przyjęcie)
PLN netto/Mg

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03
Do uzgodnienia
17
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów ( z
Do uzgodnienia
wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
Popioły lotne z węgla
Do uzgodnienia
Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów
Do uzgodnienia
odlotowych
Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż
Do uzgodnienia
wymienione w 10 01 07 i 10 01 18
Mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego
Do uzgodnienia
odprowadzania odpadów paleniskowych
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
Do uzgodnienia
Szlamy z odwadniania olejów w separatorach
Do uzgodnienia
Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników
Do uzgodnienia
Opakowania z papieru i tektury
Do uzgodnienia
Opakowania z tworzyw sztucznych
Do uzgodnienia
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
Do uzgodnienia
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne)
Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie
ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone
Do uzgodnienia
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

1.

08 03 18

2.

10 01 01

3.

10 01 02

4.

10 01 05

5.

10 01 19

6.

10 01 80

7.
8.
9.
10.
11.

13 02 08*
13 05 02*
14 06 03*
15 01 01
15 01 02

12.

15 01 10*

13.

15 02 02*

14.

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
16 02 13*
(1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

15.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

Do uzgodnienia
Do uzgodnienia

16.

16 05 06*

17.
18.

16 06 04
16 06 05

19.

17 01 01

20.
21.

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w
tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i
analitycznych

Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia

17 01 02
17 02 02

Baterie alkaliczne ( z wyłączeniem 16 06 03 )
Inne baterie i akumulatory
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i
remontów
Gruz ceglany
Szkło

22.

17 03 80

Odpadowa papa

Do uzgodnienia

23.

17 04 05

Żelazo i stal

Do uzgodnienia

24.

17 04 07

Mieszaniny metali

Do uzgodnienia

25.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne nież wymienione w 17 06 01 i
17 06 03

Do uzgodnienia

26.

19 08 01

Skratki

Do uzgodnienia

27.

19 08 02

Zawartość piaskowników – piasek z piaskowników

Do uzgodnienia

28.

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

Do uzgodnienia

29.

19 09 02

Osady z klarowania wody

Do uzgodnienia

Do uzgodnienia
Do uzgodnienia
Do uzgodnienia

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

……………………………..

………………………………

Załącznik nr 2 do umowy nr…./2015 z dnia ……………r.

L.p.
1

12-

Trasa

Stawka
zł/km
netto

Środek transportu

Miejsce odbioru odbioru1 – Miejsce docelowe2

miejsce odbioru – Bogdanka, Stefanów, Nadrybie, Zawadów i Łęczna.
miejsce docelowe - miejsce do którego Zleceniobiorca przewozi odpady (baza)

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

……………………………..

………………………………

