
Umowa sprzedaży surowców wtórnych 
z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią nr ……………. 

zawarta w Nakle nad Notecią 
w dniu 

……………… 
pomiędzy: 

Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą 
w Nakle n/Not. przy ul. Michała Drzymały 4a, zarejestrowanym w rejestrze 
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063428, 
posiadającym kapitał zakładowy w wysokości 33.206.000 zł, w całości wpłacony 
które reprezentują: 
Sławomir Sobczak - Prezes Zarządu 
Krystyna Gaitkowska - Członek Zarządu 
zwane w dalszej części Umowy "KPWiK" 

a 
................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………….. 
Zwanym/ą w dalszej części Umowy "Oferentem" 
zwanymi dalej także łącznie "Stronami" lub pojedynczo "Stroną", 

o następującej treści: 

 
Zważywszy, że Sprzedający działając na mocy Porozumienia o współpracy z dnia 4 
lutego 2013 r. przyjął od Gminy Nakło nad Notecią obowiązki w zakresie gospodarki 
odpadami, w zakresie obejmującym m.in. przekazywanie w imieniu Gminy Nakło nad 
Notecią odpadów segregowanych, 
oraz 
zważywszy, że zgodnie z treścią §3 ust.3 ww. porozumienia Partnerzy ustalili 
zasadę, iż zawarte przez Sprzedającego umowy na sprzedaż frakcji uzyskanych z 
selektywnej zbiórki odpadów wymagają wcześniejszej kontrasygnaty Gminy, 
strony zawierają umowę o następującej treści : 

§1 
1. Na podstawie niniejszej Umowy KPWiK w imieniu Gminy Nakło nad Notecią 

sprzedaje, a Oferent kupuje następujące rodzaje odpadów: 
.................................................................................................................................. 

2. Strony oświadczają, że ustaliły stawki netto za 1 Mg surowców wynoszące: 
…………………………………………………………………………………………… 

§2 
1. Załadunek zapewnia KPWiK, natomiast koszty transportu surowców będących 

przedmiotem sprzedaży leżą po stronie Oferenta (odbiór przez Oferenta z PSZOK 
Rozwarzyn 40, 89-100 Nakło nad Notecią). 

2. Odbiór oferowanych surowców następować będzie sukcesywnie w terminach 
wskazanych przez KPWiK. KPWiK zawiadomi Oferenta o każdorazowym terminie 
odbioru drogą elektroniczną (na adres e-mail zadeklarowany przez Oferenta). 



 
§3 

1. Za sprzedawane surowce, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, Oferent 
zobowiązuje się zapłacić na rzecz Gminy Nakło nad Notecią wynagrodzenie. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Gminy w Banku 
Spółdzielczym w Nakle nad Notecią nr 3981 7900 0900 0030 1420 0006 80 w 
terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Gminę. Wynagrodzenie to 
stanowić będzie sumę iloczynów ilości ton odpadów odebranych przez Oferenta, 
oraz stawki za 1 Mg surowca. Ilość ta określona będzie na podstawie wskazań 
wagi samochodowej zlokalizowanej w miejscu przekazania oferowanych 
surowców.  

2. Strony ustalają, iż podstawą do zapłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 
nin. paragrafu, będzie faktura z określonym terminem płatności, którą wystawi na 
rzecz Oferenta Gmina Nakło nad Notecią. Podstawą do wystawienia ww. faktury 
będą dokumenty w postaci kwitu wagowego określającego ilość odbieranego 
surowca, oraz Karty Przekazania Odpadu, wystawione przez KPWiK, a 
podpisane przez Oferenta. Należne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nin. 
paragrafu, powiększone zostanie o podatek od towarów i usług naliczony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Wynagrodzenie uważa się za zapłacone z 
momentem wpływu na rachunek bankowy wskazany w ust. 1 nin. paragrafu. W 
przypadku opóźnienia w zapłacie Oferent zobowiązany będzie do zapłaty odsetek 
w wysokości odsetek maksymalnych określonych w art. 359 § 21 Kodeksu 
cywilnego. 
 

§4 
KPWiK przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia w 
odbiorze surowców wynoszącego co najmniej 7 dni kalendarzowych licząc od 
terminu określonego w §2 ust. 2 nin. umowy. W razie odstąpienia od umowy KPWiK 
przysługuje od Oferenta kara umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu 
umowy. Przez wartość przedmiotu umowy rozumie się iloczyn odebranego surowca 
do dnia odstąpienia oraz stawki określonej w §1 nin. umowy. 
Jeżeli kara umowna należna KPWiK nie pokrywa poniesionej szkody, KPWiK może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

§5 
KPWiK zastrzega sobie możliwości wstrzymania każdego kolejnego odbioru partii 
surowca w przypadku powzięcia informacji o braku zapłaty wymagalnych 
zobowiązań z tytułu sprzedaży surowców jakie posiada Oferent w stosunku do 
Gminy Nakło nad Notecią lub też innych wymagalnych zobowiązań z tytułu 
współpracy z KPWiK lub Gminą Nakło nad Notecią.    

§6 
Umowa zostaje zawarta na czas określony na okres trzech miesięcy licząc od dnia 
zawarcia umowy. 

§7 
W przypadku sporów powstałych w związku z zawarciem czy realizacją umowy, 
Strony dołożą wszelkich starań, aby spór rozstrzygnięty został polubownie. W 
przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia danego sporu w ciągu 30 dni 
Strony ustalają, że zostanie on skierowany do rozpatrzenia przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby strony występującej z powództwem. 
 
 



§8. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§9. 
Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i jednym dla Gminy Nakło nad Notecią. 

§10. 
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, jednakże nie wcześniej niż po 
uzyskaniu kontrasygnaty Gminy. 
 
 
 
 
 
 
…………………….           ………………………………          ……………………… 
        KPWiK                      Gmina Nakło nad Notecią                      Oferent 

                           kontrasygnata 


