
                                            Umowa nr              .   

 

zawarta w dniu     w Wołominie, pomiędzy: 

P.P.U.H. IMPERF s.c. Dariusz Szpański, Gabriel Staniec z siedzibą w Wołominie przy 

ul.Łukasiewicza 7D zwanym w treści umowy Zleceniobiorcą, reprezentowanym przez: Dariusz 

Szpański, Gabriel Staniec,  

 NIP: 125-00-17-551,  BDO: 000014371 

a 

            

             

TEL:               

zwanym dalej Zleceniodawcą została zawarta umowa następującej treści: 

                                                                        & 1. 

1. Przedmiotem umowy jest odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z działki 

rekreacyjnej położonej w                  . 

2. Odpady będą odbierane w workach o pojemności 120 l, koloru czarnego z napisem 

„IMPERF – zmieszane odpady komunalne” oraz naklejką z logo firmy i numerem umowy. 

Worki i naklejki zapewnia Zleceniobiorca. 

3. Cena 1 szt. worka wynosi 34,00  zł + 8% VAT (36,72 zł brutto), a minimalna ilość pierwszego 

zakupu wynosi 5 szt. za 183,60 zł brutto /słownie sto osiemdziesiąt trzy złote 60/100 /. 

Zakup kolejnych worków nie będzie warunkowany ilością 5 sztuk.  

4. Należność należy uiścić „z góry” na konto: 

 
P.P.U.H IMPERF s.c. Dariusz Szpański i Gabriel Staniec 05-200 Wołomin ul. Łukasiewicza 7D 

61 1020 1042 0000 8802 0437 7867   

z dopiskiem „odpady z działki rekreacyjnej” 

                                                                       & 2. 

Odpady w firmowych workach będą odbierane w 2020 r. w następujących terminach: 

Maj   – 2, 16, 30 

Czerwiec  – 13, 27 

Lipiec   – 11, 25 

Sierpień  – 8, 22 

Wrzesień  – 5, 19 



                                                                        & 3. 

Odpady należy przekazać bezpośrednio załodze śmieciarki, która będzie przyjmować je w 

następujących, mobilnych punktach odbioru: 

- Radzymin ul. POW „ROD SŁONECZNIK”                – w godzinach 8:00 – 8:45 

- ŁOSIE – skrzyżowanie ul. Działkowej z ul. Brzozy              – w godzinach 9:00 – 9:45 

- RUDA – skrzyżowanie drogi Radzymin-Ruda z ulicami Boczna i Bystrzycka / punkt orientacyjny 

Top Market Anna               – w godzinach 10:00 – 10:45 

- BORKI – przy skrzyżowaniu ulic Słowiańskiej z Rekreacyjną / punkt orientacyjny plac zabaw

                  – w godzinach 11:00 – 11:45 

- STARE ZAŁUBICE – na terenie pomiędzy OSP a placem zabaw   – w godzinach 12:00 – 12:45 

- ARCIECHÓW – ul. Zegrzyńska róg ul. Jaworowej    – w godzinach 13:00 – 13:45 

Zleceniobiorca oprócz w/w punktów nie jest zobowiązany do odbioru odpadów sprzed działek 

rekreacyjnych. 

                                                                                & 4. 

1. Odpady należy przekazywać bezpośrednio załodze śmieciarki w oznaczonych wyżej     

terminach, godzinach i miejscach. 

2. Zabrania się pozostawiania odpadów poza wyznaczonymi terminami i godzinami. 

3. Nie zastosowanie się do zapisów pkt.1 i 2 skutkować będzie natychmiastowym 

rozwiązaniem umowy bez prawa zwrotu kosztów poniesionych na zakup pozostałych worków. 

                                                                                & 5. 

Ceny zakupu kolejnych usług (worków) mogą ulec zmianie w przypadku drastycznego wzrostu 

kosztów za zrzut odpadów. 

                                                                                & 6. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.05.2020 do 30.09.2020 

                                                                                & 7. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

                  Zleceniodawca                                                             Zleceniobiorca 


