
UMOWA  NA ODBIÓR WYWÓZ I UTYLIZACJĘ ODPADÓW 

zawarta w dniu ……………………, w Zabrzu pomiędzy: 

Stadion w Zabrzu Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. F. Roosevelta 81, przez Sąd Rejonowy                         

w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299960,                        

NIP: 6482655523, REGON: 240839828, kapitał zakładowy 204 006 950,00 zł, wpłacony w całości, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

zwaną dalej: „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………..z siedzibą w …………………………………………….., 

wpisanym ……………………………………………………………………………………………… 

NIP…………………….., REGON: ……………………, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi odbioru 

wywozu i utylizacje odpadów z terenu Stadionu im E. Pohla w Zabrzu, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy.   

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczeniu usługi określonej w ust. 1 Umowy, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.    

 

§ 2.  

1. W ramach niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) Wywozu i utylizacji odpadów zadeklarowanych przez Zamawiającego określonym kodem, 

zgodnym z systemem BDO (odpady  biodegradowalne) 20 02 01, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego w terminach każdorazowo ustalanych z Wykonawcą z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem, 

b) Posiadania wpisu  w elektronicznym systemie BDO 

c) Osobistego wykonania przedmiotu Umowy, powierzenie wykonania usługi osobie trzeciej 

wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, 

2. W ramach niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) Zapewnienia Wykonawcy wstępu na teren Stadionu w uzgodnionych terminach przy 

zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami, 

b) Posiadania wpisu oraz prowadzenia ewidencji w elektronicznym systemie BDO, 



c) Gromadzenia we wskazanym miejscu  zadeklarowanych zgodnym z systemem BDO kodem 

odpadów,  

d) Uzgadniania z Wykonawcą z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem terminu wywozu 

odpadów. 

 

                                                             § 3.  

1. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów w sprawach dotyczących 

realizacji niniejszej Umowy jest: ………………………………tel…………………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów w sprawach dotyczących 

realizacji niniejszej Umowy jest: ………………………………tel…………………. 

 

§ 4.  

1. Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim w 

trakcie wykonywania przedmiotu Umowy. 

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie Umowy w całości lub w części, 

spowodowane siłą wyższą, tzn. wydarzenia, które w chwili podpisania Umowy nie mogły być 

przez Strony przewidziane i zostały spowodowane przez okoliczności od nich niezależne                                     

( wojna, pożar, susza, powódź, inne naturalne klęski, zmiany legislacyjne, strajki.). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania zasad poufności zapisów niniejszej Umowy. 

Obowiązek zachowania zasad poufności obciąża Wykonawcę także po wygaśnięciu albo 

rozwiązaniu. Obowiązek zachowania zasad poufności nie dotyczy sytuacji,  gdy Wykonawca 

zobowiązany jest ujawnić informacje poufne na żądanie organu lub sądu, który zgodnie                          

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest do żądania takich 

informacji. 

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody , udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności, 

przenieść na osoby trzecie całości lub części jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających 

z niniejszej Umowy.  

§ 5.  

1.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy obejmuje łącznie odbiór, transport oraz 

utylizację zadeklarowanych odpadów. Wynagrodzenie kształtuje się w następujący sposób. 

2.  Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają stawkę w wysokości……zł                                                     

( słownie:………)netto plus VAT za każdorazowy wywóz ……m3  odpadów. 

 

3. Wynagrodzenie płatne będzie  na podstawie faktury VAT wystawianych przez Wykonawcę po 

weryfikacji wpisu w prowadzonej ewidencji w elektronicznym systemie BDO na koniec 

każdego miesiąca kalendarzowego. 



4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany w wystawianych 

fakturach VAT.  

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur 

elektronicznych ich duplikatów oraz korekt na adres: biuro@arena-zabrze.pl. 

6. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiający 

ma prawy odmowy wypłaty całości lub części umówionej kwoty. 

7. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia jeżeli wykonał prace dodatkowe bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.                                                                                              

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta do dnia 30.11.2020r.  

2. Każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem                          

1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

4. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy mogą zostać wprowadzone w formie pisemnego aneksu 

podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności.  

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

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 
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